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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหน่ึงในภาคกลางดานตะวันตกต้ังอยูบริเวณลุมแมนํ้าทา
จีน ซึ่งเปนพื้นท่ีในบริเวณท่ีราบลุมภาคกลาง มีพื้นท่ี 2 ,168.38 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นท่ีเปน
อันดับที่ 62 ของพื้นที่ทั้งประเทศไทย จังหวัดนครปฐมมีประชากรรวมทั้งสิ้น 765,425 คน เปนชาย 
374,405 คน เปนหญิง 391,020 คน จํานวนผูชายคิดเปนรอยละ 48.71 ของประชากรทั้งหมด เฉลี่ย
ความหนาแนนของประชากรเทากับ 353 คนตอตารางกิโลเมตร (Benjamaporn Chewha, 2006) 
สําหรับพื้นท่ีสวนใหญของจังหวัดนครปฐมถูกใชเพื่อการเกษตรกรรมท้ังดานพืช ดานปศุสัตว  และ
ดานประมง ประมาณรอยละ 62.56 ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือประมาณ 847,920 ไร ดวยศักยภาพพื้นที่
ที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรมสาขาปศุสัตวเปนสาขาท่ีเกษตรกรใหความสนใจ โดยสัตวเศรษฐกิจ
ที่สําคัญของจังหวัดไดแก สุกร และโคนม สุกรเลี้ยงกันมากในเขตอําเภอเมืองและอําเภอสามพราน 
สวนอําเภออื่นๆ มีเลี้ยงบางแตไมมากนัก การเลี้ยงสุกรของจังหวัดนครปฐมคอนขางอิ่มตัว เน่ืองจาก
ถูกจํากัดดวยพื้นท่ีเลี้ยงและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมาตรฐานของฟารมซึ่งเปนปญหากับเกษตรกร
รายยอยที่ไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากขาดเงินทุน จํานวนสุกรจากการสํารวจในป พ.ศ. 2554 
พบวา จังหวัดที่มีจํานวนสุกรมากที่สุดคือ จังหวัดราชบุรี มีสุกรจํานวน 1,492,560 ตัว คิดเปนรอยละ 
15.42 รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี นครปฐม ลพบุรี และนครราชสีมา ตามลําดับ โดยนครปฐม มี
สุกรจํานวน 511,563 ตัว คิดเปนรอยละ 5.28 (ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2554) 

สําหรับในประเทศพบวามีความตองการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังดวยการแปรรูปเปน
อาหารสัตวมากที่สุด โดยราคาสินคาธัญพืช เชน ขาวโพด ขาวท่ีสูงข้ึน  ประกอบกับความตองการ
วัตถุดิบที่มากขึ้นในการผลิตพลังงานทดแทนทางชีวภาพ เปนโอกาสท่ีดีที่มันสําปะหลังซึ่งมีราคา
ถูกกวา และมีคุณภาพเหมาะสม เขามาทดแทนเปนวัตถุดิบอาหารสัตวได โดยมันสําปะหลังเปนพืช
ที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาชานาน ซึ่งเกษตรกรมากกวา 480,000 ครัวเรือนเปนเกษตรกร
ผูผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปน
ผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีสําคัญและมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง โดยเปนผูสงออกผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังมากเปนอันดับหน่ึงของโลก โดยครองสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 70-80 ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกมันสําปะหลังไดมากเปนอันดับ 4 ของโลกรองจากไนจีเรีย บราซิล 
และอินโดนีเซีย  ทั้ง น้ี  ในทวีปเอเ ชีย  อินโดนีเซียกลายมาเปนผูผลิตอันดับ  1 แทน
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ไทย เน่ืองจากไทยประสบปญหาเพลี้ยแปงระบาดและภัยแลงสงผลใหผลผลิตลดลงมาก โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคท่ีมีการเพาะปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2554)  

สําหรับสภาวการณปจจุบัน ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจที่ตกตํ่าจากวิกฤตการเงินโลก และ
ระบบเศรษฐกิจสมัยใหมที่เปดกวางอยางไรพรมแดน ผลที่เกิดขึ้นคือการแขงขันท่ีรุนแรง ไมวาจะ
เปนประเทศไทยที่ตองพยายามปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ดวยเหตุน้ีผูประกอบการที่ใชวิถี
การดําเนินธุรกิจตามแบบเดิม และคิดเฉพาะขอบเขตเล็กๆ อาจทําใหไมสามารถแขงขันและอยูรอด
ในตลาดปจจุบันได  ดังน้ันในประเทศจึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในการ
แขงขันโดยเฉพาะดานการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติ กสที่จะชวยเพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง โดยการศึกษาระบบการบริหารการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติ
กสอยางจริงจัง จะชวยใหไดมาแนวทางนโยบายเพื่อการปรับปรุงและสงเสริมกิจกรรมโลจิสติกส
ใหสามารถรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และสามารถลดตนทุนดานโล จิสติกสและ
ตนทุนรวมในระบบหวงโซอุปทาน เน่ืองจากโลจิสติกสน้ันสามารถลดตนทุน และสรางกําไรทาง
ธุรกิจ ทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา  เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ ราคา และเวลาในการสงมอบที่รวดเร็ว ซึ่งประโยชนเหลาน้ีจะชวยสรางภาพลักษณที่ดี
ของบริษัททําใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่น ในตัวผลิตภัณฑ และเปนจุดท่ีทําใหรายไดและยอดขาย
เพิ่มข้ึน ดังน้ันโลจิสติกสจึงถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันน้ี  
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานของ
บริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเปนบริษัทที่จัดจําหนายวัตถุดิบอาหารสัตว โดยวัตถุดิบที่สามารถสรางรายได
หลักใหกับบริษัท ไดแก มันสําปะหลังบด ที่ใชเปนสวนประกอบในการผลิตเปนอาหารสัตว ดังน้ัน 
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโซ
อุปทานของผลิตภัณฑมันสําปะหลังเสน โดยเปนการศึกษาภาพรวมการดําเนินงานในโซอุปทานมัน
สําปะหลังเสน ดวยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ไดแก เกษตรกรผูเพาะปลูก  ผูประกอบลานมัน
สําปะหลัง  และเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสนเปนมันสําปะหลังบดกอนสงมอบใหกับ
ฟารมเพื่อนําไปผลิตเปนอาหาร สําหรับเจาของบริษัทกรณีศึกษา ผูวิจัยศึกษาเพื่อวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา และหาแนวทางการลดคาใชจายในการขนสงสินคาท่ีรับจากลานมันสําปะหลังในเขต
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ไปยังบริษัทกรณีศึกษาในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม โดยปจจุบันพบวาบริษัทกรณีศึกษาประสบปญหากับการแขงขันทางธุรกิจที่สูง ตนทุนใน
การดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากปญหาราคานํ้ามันที่สูงข้ึน  ทําใหทางบริษัทหันมาใหความสนใจ
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ทางดานโลจิสติกสมากขึ้น การลดตนทุนการขนสงสินคาของบริษัทตางๆ เทากับเปนการยกระดับ
ขีดความสามารถการแขงขันดานระบบการขนสง อีกทั้งสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนดานโลจิสติกสและตนทุนรวมในระบบโซอุปทาน  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการโซอุปทานของมันสําปะหลังเสนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว  
ของบริษัทกรณีศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสของบริษัทกรณีศึกษา และแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการขนสงโลจิสติกสของผลิตภัณฑมันสําปะหลังเสน  ของ
บริษัทกรณีศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
3. ขอบเขตการวิจัย  

3.1 ขอบเขตทางดานพื้นท่ีในการศึกษา 
       สําหรับกรณีศึกษาครั้งน้ีผูศึกษายึดขอบเขตของพื้นท่ีเปน 3 แหง คือ การศึกษา

ขอมูลของเกษตรกร ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  และเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 
จะยึดเขตอําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองจากเปนพื้นท่ีในการวิจัย เน่ืองจากจังหวัด
กาญจนบุรี เปนแหลงท่ีมีเน้ือที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังมากที่สุดเปนอันดับ 6 ในประเทศไทย (รอง
จากจังหวัดนครราชสีมา กําแพงเพชร ชัยภูมิ สระแกว และฉะเชิงเทรา) และเจาของกิจการบริษัท
กรณีศึกษาที่รับซื้อมันสําปะหลังเสน จะยึดเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากเปน
พื้นท่ีที่ผลิตสุกรมากที่สุด เพระมีเกษตรกรไมนอยที่เลือกใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบทดแทนใน
ภาวะที่วัตถุดิบอาหารสัตวมีราคาแพง เพราะตองการลดตนทุน 

3.2 ขอบเขตของดานเน้ือหาของการศึกษา 
 เนนการศึกษาสถานการณในปจจุบันของการบริหารจัดการโซอุปทานของมัน

สําปะหลังเสนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว และศึกษาตนทุนโลจิสติกสของบริษัทกรณีศึกษา และ
หาแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส รวมทั้งศึกษาถึงปญหา
และอุปสรรที่เกิดขึ้น 

3.3 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ เกษตรกรผู เพาะปลูก  จํานวน 5 ราย  และ

ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  ในเขตอําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 3 ราย และ
เจาของกิจการบริษัทกรณีศึกษาที่รับซื้อมันสําปะหลังเสน ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
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นครปฐม  จํานวน 2 รายซึ่งจะใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการ
เลือก โดยคัดเลือกเฉพาะเกษตรกร ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  ที่สามารถติดตอขอสัมภาษณ 
และใหขอมูลดําเนินธุรกิจโดยละเอียดได 

3.4 ขอบเขตดานเวลา 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2556  
 
4. ประโยชนที่ไดรับ 

4.1 ทําใหทราบถึงสถานการณในปจจุบันของการบริหารจัดการโซอุปทานของ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังเสนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว และสามารถนําไปเปนแนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการโซอุปทานสําหรับเกษตรกร และผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  

4.2 ทําใหทราบตนทุนโลจิสติกสของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา  
และการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกสกับผูประกอบการตางๆ 

4.3 เปนขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการมันสําปะหลังเสน เพื่อนําผลการศึกษาไป
ปรับใชเพื่อเปนแนวทางในการทําพัฒนาระบบการจัดการโซอุปทาน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

ในบทน้ีจะกลาวถึงทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารทุติยภูมิตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับการจัดการ
โซอุปทานและแนวทางการลดตนทุนการขนสงมันสําปะหลังเสน โดยจําแนกออกเปนหัวขอหลัก  ๆดังน้ี 

1. มันสําปะหลัง 

2. วิธีการแปรรูปมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตมันสําปะหลังเสน 
3. การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management)   

4. โลจิสติกสและกิจกรรมดานโลจิสติกส 
5.  การวิเคราะหตนทุนตามระบบตนทุนฐานกิจกรรม 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1.  มันสําปะหลัง 

1.1 ขอมูลพื้นฐานของมันสําปะหลัง 

      มันสําปะหลัง มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Manihot esculenta (L.) Crantz สําหรับช่ือ
ภาษาอังกฤษ คือ Cassava หรือ Tapioca  แตโดยท่ัวไปคําวา Tapioca จะใชแทนผลิตภัณฑที่ทําจาก
มันสําปะหลัง (เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ, 2546) สําหรับการปลูกมันสําปะหลังเปนการคาเริ่มมา
ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในระยะน้ัน ประเทศญี่ปุนขาดวัตถุดิบ  และไดเริ่มสั่งซื้อแปงมัน
สําปะหลังจากประเทศไทย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2491 ในขณะท่ีสภาพภูมิประเทศริมฝงทะเลภาค
ตะวันออกของประเทศไทย คือ จังหวัดชลบุรีและระยอง มีลักษณะเปนเนินเขาลาดเอียง ดินเปนดิน
ทราย ไมมีแมนํ้าใหญที่จะทําชลประทานได พื้นที่ดังกลาวไมเหมาะแกการทํานาและพืชไรชนิดอื่น
ชาวบานจึงเริ่มปลูกมันสําปะหลังกัน ปรากฏวาการปลูกมันสําปะหลังไดรับผลดี จนกลายเปนอาชีพ
ที่แพรหลายอยางรวดเร็ว นอกจากญ่ีปุนซึ่งเปนลูกคาประจําแลว ในเวลาตอมาประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศเพื่อบานของไทย ก็ไดสั่งแปงมันสําปะหลังจากไทย จึงทําใหโรงงานแปงมันสําปะหลัง
เพิ่มข้ึนและทันสมัยขึ้น  ควบคูไปกับพื้นท่ีปลูกที่ขยายออกไปมากยิ่งข้ึนอุตสาหกรรมแปงมัน
สําปะหลัง ทําใหมีการปลูกมันสําปะหลังเปนการคาในระยะแรก แตอุตสาหกรรมแปงเพื่อสงออก
มิไดมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เหมือนกับการสงผลิตภัณฑมันสําปะหลังสําหรับใชเลี้ยงสัตว  การ
ใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพื่อการเลี้ยงสัตวเริม่ประมาณป พ.ศ. 2499 สมัยน้ันมีชาวเยอรมันทดลอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นําเอาข้ีแปง ซึ่งเปนผลิตผลพลอยไดจากการทําแปงมันสําปะหลังไปใชเลี้ยงสัตวไดผลเปนท่ีพอใจ
คุมกับราคา แตขี้แปงซึ่งเปนผลพลอยไดจากการทําแปงมันสําปะหลังมีไมมากพอกับความตองการ
ของตลาดยุโรป จึงมีผูริเริ่มเอาหัวมันสําปะหลังสดมาหั่นเปนช้ินๆ นํามาตากแหงและบดดวยหินบด
ขาวเปนมันปน ซึ่งการปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดชลบุรีและระยองไมเพียงพอกับความตองการ
ของตลาดตางประเทศ ทําใหพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังจึงไดแผขยายไปยังภาคตางๆ แตพื้นท่ีปลูก
สวนใหญขยายไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สารานุกรมไทย , ม.ป.ป.) แตปจจุบันพบวาไมมี
การเพาะปลูกมันสําปะหลังในภาคใตแลว  เน่ืองจากมีการเพาะปลูกยางพาราในภาคใตมากขึ้น 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551)  

1.2 พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย  
 มันสําปะหลังเปนพืชเขตรอน สามารถเจริญเติบโตไดในดินทุกชนิด แตชอบดิน

รวนปนทรายเพราะจะลงหัวงาย สภาวะอากาศที่เหมาะสมคืออุณหภูมิที่ 10-35 องศาเซลเซียส แต
อุณหภูมิเฉลี่ยตองไมต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส ขอดีของมันสําปะหลังคือ เปนพืชที่ปลูกงายทนแลง
ไดมากกวาพืชอื่นๆ ตองการดูแลนอย มีโรคและศัตรูพืชรบกวนนอย และสามารถปลูกไดในพื้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณของดินไมเพียงพอ จึงทําใหเกษตรกรนิยมปลูกมันสําปะหลังกันมาก พันธุที่
นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู 3 กลุม คือ พันธุที่ใชประดับ พันธุหวานที่ใชทําเปนอาหาร และพันธุ
ขมท่ีใชในอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ (จําลอง  เจียมจํานรรจา, 2547)  ดังภาพที่ 1 แสดงภาพรวมของ
พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย และปริมาณผลผลิตในปจจุบัน 

 ในปจจุบันประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก โดยครองสวนแบง
การตลาด 80-90% คิดมูลคาการสงออกรวมมากกวา 70,000 ลานบาทตอป สําหรับผลผลิตท่ีใชใน
ประเทศ 25% อยูในรูปบริโภคโดยตรง ไดแก แปง 17% อาหารสัตว 5% และพลังงาน 3% เน่ืองจาก
ประเทศไทยสามารถผลิตขาว ไดเพียงพอกับความตองการของพลเมือง การใชมันสําปะหลังสําหรับ
บริโภคในประเทศจึงมีนอย ทําใหสามารถสงผลิตภัณฑมันสําปะหลังออกจําหนายไดมากที่สุดใน
โลก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 1  ภาพรวมของพื้นท่ีเพาะปลูก มันสําปะหลังในประเทศไทย และปริมาณผลผลิตรายเดือน
ในชวงป 2553/54 

ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ , ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
การเกษตรป 2554 (กรุงเทพฯ : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554), 12. 
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1.3 พันธุของมันสําปะหลัง 
 โดยท่ัวไปเกษตรกรมีการขยายพันธุมันสําปะหลังจะใชลําตน วิธีการปลูกคือการ

คัดเลือกตนที่สมบูรณ สด ใหม อายุ 8-12 เดือน ปราศจากโรคและศัตรูพืช นํามาตัดเปนทอนพันธุ 
ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีจํานวนตาไมนอยกวา 5 ตา และนําไปปกในแปลงปลูกใหมีระยะปลูก
ที่เหมาะสม ซึ่งการเลือกทอนพันธุที่ดีและมีคุณภาพจัดไดวามีความสําคัญมากในการขยายพันธุ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2545) สําหรับพันธุมันสําปะหลังท่ีเกษตรกรนิยมปลูก  ที่เปนพันธุของกรม
วิชาการเกษตร 7 พันธุ และพันธุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 พันธุ มีความเหมาะสมเฉพาะ
พื้นท่ี (กรมวิชาการเกษตร, มปป.) ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  พันธุมันสําปะหลังในประเทศไทย 
 

พันธุ ลักษณะพันธุ ขอจํากัด พื้นที่เหมาะสม 

พันธุของกรมวิชาการเกษตร 
ระยอง 60 สะสมนํ้าหนักเร็ว เหมาะกับ

เกษตรกรท่ีตองการเก็บเกี่ยวอายุ
ต่ํากวา 12 เดือน 

เก็บเกี่ยวในฤดูฝน %แปง
ต่ํา เน้ือมีสีครีม ให
ผลผลิตไมสูงนัก 

การปลูกในภาค
ตะวันออกใหผลผลิต
สูงกวาภาคอื่น 

ระยอง 90 ลําตนโคง สีนํ้าตาลออน %แปง
ยังสูง เมือ่เก็บเกีย่วในฤดูฝน 

ไมเหมาะกับพื้นท่ีที่มี
แมลง หว่ีขาวระบาด ตน
พันธุเสื่อมคุณภาพเร็วให
ผลผลิตไมสูงนัก 

การปลูกในภาค
ตะวันออกใหผลผลิต
สูงกวาภาคอื่น 

ระยอง 5 ยอดออนสีมวงอมนํ้าตาล กานใบ
สีแดงเขม แตกกิ่งมาก 

เปนโรคใบไหมไดงาย
กวาพันธุอื่นๆ 

มีเสถียรภาพและ
ปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดด ี

ระยอง 72 กานใบสีแดงเขม ลําตนสีเขียว
เงิน แตกกิ่งบางเล็กนอย ทอน
พันธุมีความอยูรอดถึงเก็บเกีย่ว
สูง 

ไมควรเก็บเกี่ยวในฤดูฝน 
เพราะอาจทําใหมีแปงตํ่า 

ปรับตัวไดดีใน
สภาพแวดลอมทาง
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ, ภาคตะวันออก 
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ตารางท่ี 1  พันธุมันสําปะหลังในประเทศไทย (ตอ) 
 

พันธุ ลักษณะพันธุ ขอจํากัด พื้นท่ีเหมาะสม 

พันธุของกรมวิชาการเกษตร 

ระยอง 7 ลําตนสีนํ้าตาลออน โคงเล็กนอย
ไมแตกกิ่ง ฟนตัวหลังผานฤดู
แลง ไดเร็วกวาพันธุอื่นๆ 

หากดินอุดมสมบูรณต่ํา
และกระทบแลง
ยาวนาน หลังจากไดรับ
นํ้าฝน จะเกิดการแตกตา
มาก แตไดทอนพันธุ
สําหรับปลูกลดลง 

เหมาะสมกับการปลูก
ปลายฤดูฝน เดือน
กันยายนถึงตุลาคม 

ระยอง 9 ลําตนสีนํ้าตาลอมเหลือง ไมคอย
แตกกิ่ง 

 

สะสมนํ้าหนักชาถาเก็บ
เกี่ยวเร็วจะใหผลผลิตตํ่า
ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 12 

เดือน 

เหมาะสมกับการปลูก
ปลายฤดูฝน มี
ศักยภาพในการใหผล
ผลิตสูง 

ระยอง 11 ยอดออนสีนํ้าตาลอมเขียว ไม
คอยแตกกิ่ง เปลือกหัวสีนํ้าตาล มี
ปริมาณแปงสูง 

ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 12 

เดือนเน่ืองจากมีการ
สะสมนํ้าหนักชา 

ผลผลิตมีความผันแปร
ในแตละภาค 

 

พันธุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เกษตรศาสตร 
50 

ลําตนโคงเล็กนอย สีเขียวเงิน 
ยอดออนสีมวงและไมมีขน
ออน มีปริมาณแปงสงู  

ทอนพันธุมีความงอกดี
และเก็บรักษาไดนาน 
ผลผลิตไมสูงนัก ในบาง
ทองท่ีจะแตกกิ่ง  

มีเสถียรภาพและ
ปรับตัวเขากับสภาพ 
แวดลอมไดด ี 

หวยบง 60 แตกกิ่งมาก ลําตนสีเขียวเงิน 
กานใบสีเขียวอมมวง ยอดมีสี
มวงออน  

ตานทานโรคใบจุดปาน
กลาง เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ
ไมนอยกวา 10 เดือน 

 

หวยบง 80 ยอดออนสีเขยีวออน ทรงตน
สูงแตกกิ่งนอย 

ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุไม
นอยกวา 10 เดือน 

 

 

ที่มา:  กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย, สินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคา เขาถึงเมื่อ 10 

มิถุนายน 2555 เขาถึงไดจาก http://www.dft.moc.go.th/level3.asp?Level2=12 
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1.4 การใชประโยชนจากมันสําปะหลัง 

 มันสําปะหลังเปนพืชที่สามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย ทั้งในรูปของการ
บริโภคสด และผลิตภัณฑที่ผานการแปรรูปแลว ทุกสวนของตนมันสําปะหลังสามารถนํามาใช
ประโยชนไดทั้งสิ้น ในสวนของหัวมันสําปะหลังสด สามารถนํามาใชเปนอาหารของมนุษยโดยตรง 
หรือนํามาแปรรูปเปนชนิดอาหารตางๆ และสามารถนํามาใชเปนอาหารสัตว และสงโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง ในสวนของใบ สามารถนํามาใชเปนอาหารมนุษย 
และเปนอาหารสัตวทั้งในรูปของใบสดและตากแหงปนผสม สวนของลําตน นิยมมาใชเปนทอน
พันธุสําหรับการเพาะปลูก และสามารถใชเปนอาหารสัตวได สวนของเมล็ด สามารถนําไปสกัด
นํ้ามันเพื่อใชในอุตสาหกรรมยาได (พวงเพชร นรินทราพร, 2547)  

 โดยสรุปขอมูลเกี่ยวกับมันสําปะหลัง ทําใหทราบความเปนมาของมันสําปะหลัง 
พื้นท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย ลักษณะเดนของแตละพันธุ รวมทั้งประโยชนจากมัน
สําปะหลัง ซึ่งมันสําปะหลังจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดยปริมาณผลผลิตมัน
สําปะหลังยังมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากปริมาณความตองการเพื่อใชในประเทศและเพื่อการ
สงออกยังคงเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยจากขอมูลสามารถนําไปสรางแนวคําถามเกี่ยวกับการ
จัดการโซอุปทานมันสําปะหลังในงานวิจัยได 

 

2. วิธีการแปรรูปมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตมันสําปะหลังเสน 

ในสวนน้ีผูวิจัยไดศึกษาวิธีการแปรรูปมันสําปะหลังและอุตสาหกรรมที่ใชแปงมัน
สําปะหลัง มีรายละเอียดไดดังน้ี 

2.1 วิธีการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตมันสําปะหลังเสน  (อุทัย  คันโธ และสุกัญญา จัตตุพร

พงษ, 2550; สถาบันวิจัยพืชไร, 2551) อุตสาหกรรมการผลิตมันสําปะหลังเสนหรือที่เรียกกันท่ัวไป
วา “ลานมัน” สําหรับการผลิตจะเปนการนําหัวมันสําปะหลังสดท่ีรับซื้อมาจากเกษตรกรเขาเครื่อง
โมเพื่อสับหัวมันสําปะหลังสดใหเปนเสนเล็กๆ จากน้ันนําไปตากแดดบนลานซีเมนตประมาณ 2-3 

วัน เพื่อลดความช้ืนจากประมาณรอยละ 60 ใหเหลือไมเกินรอยละ 14 ตามมาตรฐานมันสําปะหลัง
เสน ดังตารางท่ี 2 ทั้งน้ีเพื่อปองกันการเกิดเช้ือราและแบคทีเรียในระหวางการจัดเก็บในโกดัง และ
มันสําปะหลังเสนตองมีการกลับดานอยู เสมอเพื่อใหแตละเสนแหงท่ัวถึง สําหรับการสับมัน
สําปะหลังเสนมี 2 รูปแบบ ดังน้ี 

2.1.1 การสับตามขวาง จะสับไดงายกวาการสับตามยาวและตากแหงไดเร็ว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1.2 การสับตามยาว จะสับไดคอนขางชาและใชเวลาตากแหงนานกวา แตจะมี
การสูญเสียนํ้าหนักนอยกวาการสับตามขวาง และมีเปอรเซ็นตแปงสูงกวา 

ตารางท่ี 2  มาตรฐานมันสําปะหลังเสน มันสําปะหลังเสนสะอาด และมันสําปะหลังบด 

 

รายการ 
มาตรฐานมันสําปะหลังเสน/

มันสําปะหลังบด 
มาตรฐานมันสําปะหลังเสน

สะอาด 

แปง ไมนอยกวารอยละ 65 ไมนอยกวารอยละ 70 

ความช้ืน ไมเกินรอยละ 14 ไมเกินรอยละ 13 

เยื่อใย ไมเกินรอยละ 5 ไมเกินรอยละ 4 

ดินทราย ไมเกินรอยละ 3 ไมเกินรอยละ 2 

อื่นๆ ไมมีวัตถุอื่นเจือปน ไมมีวัตถุอื่นเจือปน 
 ไมมีกลิ่น และสผีิดปกติ ไมมีกลิ่น และสผีิดปกติ 

 ไมบูดเนา ไมขึ้นรา ไมบูดเนา ไมขึ้นรา 
 ไมมีแมลงท่ียังมีชีวิต ไมมีแมลงท่ียังมีชีวิต 

 

ที่มา:  กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย, สินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคา เขาถึงเมื่อ 10 

มิถุนายน 2555 เขาถึงไดจาก http://www.dft.moc.go.th/level3.asp?Level2=12 

 

โดยการผลิตมันสําปะหลังเสน 1 กิโลกรัม ตองใชหัวมันสําปะหลังสดประมาณ               
2.00 -2.50 กิโลกรัม ซึ่งข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก วิธีการหั่นหรือสับ การตากแหง หรือฤดูกาล 
เปนตน  ทั้งน้ีหัวมันสําปะหลังท่ีมีเปอรเซ็นตแปงสูงก็จะผลิตมันสําปะหลังเสนไดปริมาณสูงดวย 
สําหรับขั้นตอนการผลิตมันสําปะหลังเสนแสดงดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการผลิตมันสําปะหลังเสน 

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย, โปสเตอรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
World Tapioca Conference 2009 (นนทบุรี : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย,  2552). 

ทําความสะอาดสิ่งเจือปนที่
ติดมากับหัวมัน 

นําหัวมันที่สะอาดแลวใส
เครื่องปอน 

ใสเครื่องตัดหรือมีดหั่นเปน
ช้ิน 

นําช้ินหัวมันท่ีหั่นแลวไปตาก
แดดบนลานคอนกรีต (ลาน

ระหวางการตากแดด จะตองใช
คราดกลับมันเสนทุก 1-2 ช่ัวโมง 
โดยใชแรงงานคนหรือรถ

สงขายมันเสนที่ความช้ืนได
มาตรฐาน 
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โดยสรุปผลวิธีการแปรรูปมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตมันสําปะหลัง
เสน ทําใหผูวิจัยทราบขั้นตอนการผลิตมันสําปะหลังเสนและมาตรฐานของมันสําปะหลังเสน โดย
จากขอมูลสามารถนําไปสรางแนวคําถามเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานมันสําปะหลังเสนใน
งานวิจัยได 

2.2 อุตสาหกรรมท่ีใชแปงมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบหลักในการแปรรูป 

 อุตสาหกรรมแปงดัดแปร เปนการนําแปงดิบมาปรับปรุงคุณสมบัติใหเหมาะสม
กับการนําไปใชอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งท่ีเปนอุตสาหกรรมอาหาร และไมใชอาหาร การปรับปรุง
คุณสมบัติน้ีทําไดโดยนําแปงดิบไปผานกระบวนการตางๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของแปง เชน  
ความเหนียวของแปงลดลง ซึ่งจะทําใหเปนกาวทันทีเมื่อถูกนํ้าเย็น 

 อตุสาหกรรมสาคู ผลิตโดยนําแปงมาขึ้นรูป โดยใชเครื่องเขยาใหจับกันเปนกอน 
เปนเม็ดๆ แลวนําไปอบแหง 

 อุตสาหกรรมผงชูรส หรือ โมโนโซเดียมกลูตาเมต โดยแปงมันสําปะหลังจะถูก
นํามายอยเปนนํ้าตาลกลูโคสดวยเอนไซม แลวนําไปหมักรวมกับแบคทีเรียบางชนิดและอาหารอื่นๆ 

 อุตสาหกรรมสารใหความหวาน ไดแก กลูโคสเหลว กูลโคสผง กูลโคสแหง แปง
มันสําปะหลังจะถูกยอยใหเล็กลงเปนหนวยของนํ้าตาลตางๆ เพื่อนําไปใชอุตสาหกรรมอื่น เชน 
อุตสาหกรรมขนมหวาน  
 

3. การจัดการโซอุปทาน   
3.1 กระบวนการจัดการโซอุปทาน 

การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management)  คือกลุมของวิธีการท่ีถูก
นําไปใชเพื่อการบูรณาการของผูจัดสง ผูผลิต คลังสินคา และรานคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายท่ีจะผลิตสินคา กระจายสินคาในปริมาณ สถานท่ี และเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อลดตนทุนรวม
ใหต่ําท่ีสุด โดยยังคงรักษาระดับการบริการลูกคา รวมท้ังการจัดการของโซคุณคาจากผูจัดสงจนถึง
ผูผลิต ผูคาปลีก และผูบริโภค โดยมีเปาหมายเพื่อลดปริมาณสินคาคงคลัง เพิ่มความเร็วในธุรกรรม 
โดยสามารถสงผานขอมูลแบบทันที เพิ่มยอดขายโดยการสนองความตองการของลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุดโดยมีประเด็นสําคัญในโซอุปทานที่ควรพิจารณา  (พรธิภา องคคุณารักษ, 2550) 
ดังน้ี 

1. เครือขายการกระจายสินคา 
2. การควบคุมสินคาคงคลัง 

3. การทําสัญญากับผูจัดสง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. กลยุทธการกระจายสินคา  
5. พันธมิตรทางการคา 
6. การจางองคกรภายนอกและกลยุทธการจัดหา 
7. การออกแบบผลิตภัณฑ 
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบชวยตัดสินใจ 

9. คุณคาตอผูบริโภค 

กลาวโดยสรุป  การจัดการโซอุปทานเปนกระบวนการบูรณาการทุกภาคสวนในโซ
อุปทาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค คือ ระบบโซอุปทานมีประสิทธิภาพ มีตนทุนของระบบโดยรวม
ต่ําท่ีสุด ภายใตขอกําหนดวาจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิ ภาพ  
กระบวนการสําคัญในการจัดการโซอุปทาน ไดแก การจัดซื้อ การพยากรณ การวางแผนและควบคุม
การผลิต การกระจายสินคา และการประสานงานกับสมาชิกในโซอุปทาน  

3.2  กิจกรรมในโซอุปทาน   
กิจกรรมในโซอุปทาน (Activities in a Supply Chain) สามารถแบงตามจํานวน

ของผูจัดสงและลูกคาดังภาพท่ี 3 โดยนับจากองคกรผูผลิตเปนหลัก โดยผูจัดสงวัตถุดิบใหแกองคกร
โดยตรง เรียกเปนผูจัดสงลําดับแรก  (First tier supplier) และผูจัดสงสําหรับผูจัดสงลําดับแรกถูก
เรียกวา ผูจัดสงลําดับที่สอง (Second tier supplier) จนกระท่ังผูจัดสงท่ีอยูตนทางถูกเรียกวา ผูจัดสง
เริ่มตน (Initial supplier) โดยกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น กอนวัตถุดิบเขาสูองคกรเรียกวา กิจกรรมตน
นํ้า (Upstream activities) เชนเดียวกัน กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนหลังสินคาออกจากองคกรเรียกวา 
กิจกรรมปลายนํ้า  (Downstream activities) โดยผูบริโภคหรือลูกคาโดยตรงขององคกรเรียกวา 
ลูกคาลําดับแรก (First tier customer) จนกระท่ังถึงมือผูบริโภค ณ ปลายทาง เรียกวา ผูบริโภคลําดับ
สุดทาย (Final customer) ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากขาว ประกอบดวย ชาวนา
เปนผูจัดสงเริ่มตน เมื่อไดขาวเปลือกชาวนาจะสงขายไปยังทาขาวหรือผูจัดสงรายถัดไป จนกระท่ัง
ไปถึงโรงงานผูผลิตแปงขาวเจาซึ่ง เนนผู จัดสงลําดับแรกของผูผลิต หลังจากผลิตภัณฑผาน
ขบวนการผลิต สินคาท่ีไดถูกสงตอไปใหผูคาสงรายใหญ ผูคาสงรายยอย ผูคาปลีก รานคาปลีกย อย
จนถึงมือผูบริโภคลําดับสุดทาย เปนตน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 3  กิจกรรมตาง  ๆในโซอุปทาน   
ที่มา: พรธิภา องคคุณารักษ, การจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2550) : 48. 
 

 
 

ภาพที่ 4  โซอุปทานรอบๆ องคกร 

ที่มา: พรธิภา องคคุณารักษ, การจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรมเกษตร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร, 2550), 48. 

องคกร 

First tier 

supplier  
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tier 

supplier  

Third 

tier 

supplier 

First tier 

customer 

Second tier 

customer  

Third tier 

customer  

ผูผลิต 

First tier 

supplier  

Second tier 

supplier  

First tier 

customer 

Second tier 

customer  

Third tier 

customer  

Components  

suppliers 

Sub-assembly  

suppliers 

Wholesalers Retailers End Users 

Third tier 

supplier  

Materials  

suppliers 

Initial 

supplier 
Final 

customer 

Upstream Activities 

กิจกรรมตนนํ้า 

Downstream Activities 

กิจกรรมปลายน้ํา 
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โซอุปทานรอบๆ องคกร แสดงในภาพที่  4 ซึ่งมีหลักการเชนเดียวกับที่กลาวมาแลว
ขางตน ในภาพแสดงช่ือของผูจัดสงไดแก ผูจัดสงวัตถุดิบ (Materials suppliers) ผูประกอบช้ินสวน
ตาง ๆ (Components suppliers) ผูประกอบช้ินสวนยอย (Sub-assembly suppliers) ผูผลิต ผูคาสง 
(Wholesalers) ผูคาปลีก (Retailers) และผูบริโภค (End users) ตามลําดับ  

โดยสรุปผลทําใหทราบวาแนวคิดการจัดการโซอุปทาน เปนกระบวนการบูรณาการทุก
ภาคสวนในโซอุปทาน เพื่อใหระบบโซอุปทานมีประสิทธิภาพ มีตนทุนของระบบโดยรวมต่ําท่ีสุด 
ภายใตขอกําหนดวาจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําให
ทราบผูที่เกี่ยวของในกิจกรรมโซอุปทานมันสําปะหลัง จากแนวคิดน้ีผูวิจัยสามารถนําไปใชในการ
สรางแนวคําถามเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานมันสําปะหลังเสนและหาแนวทางการลดตนทุนใน
งานวิจัยน้ีได 
 

4. โลจิสติกสและกิจกรรมดานโลจิสติกส 
ปจจุบันในประเทศไทยมีการกลาวถึงการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานกันอยาง

แพรหลาย โดยการบริหารจัดการในงานดานโลจิสติกสและโซอุปทานน้ันมีบทบาทในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันในโลกธุรกิจที่มีสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว สรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคา และดวยตนทุนท่ีเหมาะสม (Stock และ Lambert, 2001) โดยในสวนน้ีผูวิจัยไดรวบรวม
คําจํากัดความของการบริหารจัดการโลจิสติกส กิจกรรมท่ีเกี่ยวของในงานดานโลจิสติกส ตนทุนโล
จิสติกส รวมถึงการบริหารจัดการโซอุปทาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

4.1 คํานิยาม โลจิสติกส 
      Stock และ Lambert (2001) ไดอธิบายถึงความหมายของโลจิกติกสวาเปนการไหล

ของสินคาบริการและวัตถุดิบจากจุดเริ่มตนไปยังจุดท่ีมีการบริโภค ทั้งในสวนของภาคการผลิต
สินคาและสวนของภาคบริการ รวมถึงการทําลายสินคา ซึ่งในกระบวนการจัดการโลจิสติกสจะ
ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูภายในการจัดการโลจิสติกส ใน
สวนของปจจัยนําเขา (Input) ที่ใชในกระบวนการโลจิสติกสน้ันจะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ  
(ไดแกที่ดิน สิ่งอํานวยความสะดวก  และอุปกรณ) ทรัพยากรมนุษย เงินทุน และระบบขอมูล
สารสนเทศ ผูปฏิบัติงานดานโลจิสติกสจะมีสวนในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุม
ปจจัยนําเขาในรูปแบบที่หลากหลาย เชนวัตถุดิบ (ช้ินสวน อะไหล บรรจุภัณฑ และวัตถุดิบพื้นฐาน) 

งานระหวางปฏิบัติ (สินคาท่ีพรอมประกอบแตยังไมสามารถขายได) และผลิตภัณฑสุดทาย (สินคา
ที่พรอมขายหรือลูกคาสุดทาย) ผลลัพธ (Output) จากระบบโลจิสติกส เชนความไดเปรียบเชิงการ

   ส
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แขงขัน ประโยชนจากเวลาและสถานท่ีที่เหมาะสม  การเคลื่อนยายท่ีมีประสิทธิภาพสูลูกคา  และ
ทรัพยสิน  

 นอกจากน้ียังมีคําจํากัดความของ  Council of Supply Chain Management 

Professionals หรือ CSCMP (2005) ซึ่งเปนองคกรทางวิชาชีพดานโลจิสติกสและโซอุปทานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากเปนคําจํากัดความท่ีหลายประเทศหรือองคกรท่ัวโลกยอมรับและ
นําไปประยกุตใชซึ่งไดใหคําจํากัดความวา การจัดการโลจิสติกสเปนสวนหน่ึงของการบริหารโซ
อุปทานประกอบดวยกระบวนการในการวางแผน การนําไปปฏิบัติ  และการควบคุมของ
กระบวนการไหลของสินคาและบริการไปยังลูกคา กระบวนการในการรับคืนสินคา กระบวนการ
จัดเก็บสินคา กระบวนการเช่ือมโยงขอมูลตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดของการบริโภคอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

4.2  กิจกรรมโลจิสติกส 
 กิจกรรมโลจิสติกสเปนสวนหน่ึงในสวนประกอบของการจัดการโลจิสติกส โดยมี

กิจกรรมหลักอยู 13 กิจกรรมซึ่งครอบคลุมถึงการไหลของสินคาจากจุดกําเนิดไปสูจุดท่ีมีการ
บริโภค (Stock และ Lambert, 2001) และรุธิร พนมยงค (2547) ไดแบงกิจกรรมดานโลจิสติกสเปน
สองกลุมไดแกกิจกรรมหลักของ องคกร  และกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร  ดัง
ตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 การแบงกลุมกิจกรรมโลจิสติกส 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมสนับสนุน 

1. การบริการลูกคา 
2. กระบวนการการดําเนินงานตามคําสั่งซื้อของลูกคา 
3. การพยากรณปริมาณความตองการของลูกคา 
4. การจัดการสินคาคงคลัง 

5. การจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ 

6. กิจกรรมการขนสง 

7. การจัดซื้อหรือจัดหา 
8. กระบวนการโลจิสติกสยอนกลับ 

 1. การจัดเตรียมอะไหลและงานบริการ
หลังการขาย 

2. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินคา 
3. กระบวนเกี่ยวกับการจัดการวัสดุตางๆ 

4. บรรจุภัณฑและการบรรจุ 

5. การสื่อสารในงานดานโลจิสติกส 

ที่มา: รุธิร พนมยงค, การบริหารการจัดการดานโลจิสติกส ในการจัดการโลจิสติกสในประเทศไทย
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเวลาดี, 2547), 15. 
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กิจกรรมหลักจะประกอบดวย 8 กิจกรรม และท่ีเหลืออีก 5 กิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีชวย
สนับสนุนงานดานโลจิสติสซึ่งจะแสดงรายละเอียดดังน้ี 

1. การบริการลูกคา  (Customer Service) เปนกิจกรรมที่เนนการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา โดยกิจกรรมน้ีจะมีลักษณะเปนตัวเช่ือมและรวมกิจกรรมดานโลจิสติกสอื่นๆ เขา
ดวยกัน เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ทั้งน้ีการบริการท่ีดีจะสงผลโดยตรงตอบริษัทหรือ
องคกร เชนยอดขาย สวนแบงตลาด ความสามารถในการทํากําไร หรือตนทุนของการใหบริการของ
องคกรที่เหมาะสม 

2. กระบวนการการดําเนินงานตามคําสั่งซื้อของลูกคา (Order Processing) เปนกิจกรรม
ที่เปนจุดเริ่มของกระบวนการดานโลจิสติกส และการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วเพื่อใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคา กิจกรรมน้ีอาจแบงเปนสามสวนยอยไดดังน้ี (1) สวนการปฏิบัติงาน ไดแก 
งานดานการรับ/แกไขคําสั่งซื้อเขามาในระบบ  การจัดตามรางการสงสินคา และใบกํากับสินคา 
(Invoice) (2) สวนการติดตอสื่อสาร ไดแกการปรับเปลี่ยนหรือแกไขคําสั่งซื้อ การสอบถามสถานะ
ของคําสั่งซื้อ การสอบกลับและเรงงานท่ีเรงดวน และ (3) สวนการใหเครดิตและการเรียกเก็บคา
สินคา ซึ่งทําหนาท่ีในการตรวจสอบเครดิตที่ใหไวและการเรียกเก็บและรวบรวมคาสินคา โดยใน
ปจจุบันองคกรสวนใหญมักนําระบบคอมพิวเตอรและพาณิชยอิเลกทรอนิกสเขาใชมากขึ้น เพื่อชวย
ใหการจัดการมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

3. การพยากรณความตองการของลูกคา (Demand Forecasting) เปนกิจกรรมที่มีการ
พิจารณาถึงความตองการในผลิตภัณฑหรือบริการในอนาคตของลูกคา ซึ่งจะมีการเช่ือมโยงขอมูล
จากหนวยงานตางๆ ในองคกร เชน ฝายการตลาด ฝายผลิต ฝายคลังสินคา โดยตองทราบท้ัง
ชวงเวลาในการสงเสริมการขาย การตั้งราคา ปริมาณสินคาคงคลัง จํานวนแรงงาน ตารางการผลิต 

เปนตน 

4. การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Management) เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ
เน่ืองจากปริมาณสินคาคงคลังท่ีองคกรมีอยูน้ันจะกระทบถึงสภาวะการเงิน  ทั้งน้ีการท่ีองคกรมี
ปริมาณสินคาคงคลังท่ีสูงยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี ขณะเดียวกันก็ทําให
องคกรเกิดคาใชจายในการเก็บสินคาคงคลัง คาใชจายดานคลังสินคา รวมถึงการเสียโอกาสในการ
นําเงินทุนไปหมุนเวียนเพื่อใชในกิจกรรมอื่นๆ ดังน้ันองคกรจึงควรคํานึงถึงระดับสินคาคงคลังท่ี
เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได เพื่อที่จะสามารถลดคาใชจายตางๆ  ที่
เกิดขึ้นในการจัดการสินคาคงคลัง 

   ส
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5. การจัดการคลังสินคาและการจัดเก็บ  (Warehouse และ Storage) เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับจัดเก็บหรือดูแลสินคาคงคลัง  อุปกรณเครื่องใชตาง  ๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานใน
คลังสินคา  

6. กิจกรรมการขนสง (Traffic และ Transportation) เปนกิจกรรมท่ีเปนการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑ การเลือกวิธีการในการสงสินคา เชน ทางเรือ รถบรรทุก รถไฟ เครื่องบิน หรือการขนสง
หลายรูปแบบ นอกจากน้ียังครอบคลุมในสวนของการเลือกเสนทางขนสง  โดยกิจกรรมน้ีเปน
สวนประกอบหลักในกระบวนการโลจิสติกส ในการเคลื่อนยายสินคาจากแหลงกําเนิดสูจุดท่ีมีการ
บริโภค  

7. การจัดซื้อจัดหา (Procurement) เปนกิจกรรมที่ทําใหไดมาซึ่งวัสดุหรือบริการเพื่อ
เปนการประกันวาการปฏิบัติงานของสวนผลิตของบริษัทยังคงมีประสิทธิภาพ  โดยรวมถึงการ
คัดเลือกแหลงวัตถุดิบ การจัดหาวัสดุใหไดตามความตองการของผูใช ทั้งในดานเวลา ราคา ปริมาณ 

คุณภาพ และการสรางความสัมพันธกับผูขาย (Suppliers) 

8. กระบวนการโลจิสติกสยอนกลับ  (Reverse Logistics) เปนกิจกรรมที่ดูแลหรือ
จัดการกับสินคาท่ีถูกสงกลับคืน นอกจากน้ียังครอบคลุมถึงการกําจัดและควบคุมวัสดุที่เปนเศษ
เหลือจากกระบวนการผลิต การกระจายสินคา หรือการบรรจุ ซึ่งกิจกรรมน้ีมีสวนสําคัญมากข้ึน
เน่ืองจากความตองการความยืดหยุนในการสั่งซื้อสินคาท่ีเพิ่มมากขึ้น  นโยบายท่ีมีการผอนผันใน
การคืนสินคา และนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

9. การจัดเตรียมอะไหลและงานบริการหลังการขาย  (Part และ Service Support) เปน
กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงบริการหลงัการขาย โดยเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการซอมแซมและบริการตาง 

ๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ไดขายไป กิจกรรมน้ีมีสวนในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา และจะ
สงผลถึงการตัดสินใจซื้อในอนาคต สามารถสรางความภักดีตอตราสินคา รวมถึงการบอกตอไปยัง
ลูกคารายใหม ซึ่งมีสวนชวยในการสรางความสัมพันธกับลกูคาในระยะยาวอีกดวย 

10. การเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลังสินคา (Plant และ Warehouse Site Selection) เปน
กิจกรรมที่มีสวนสําคัญท้ังในการพิจารณาการสรางหรือเชาคลังสินคาหรือโรงงาน ชวยใหระดับการ
ตอบสนองตอลูกคาสูงข้ึน ซึ่งจะตองพิจารณาถึงระยะทางใกล-ไกลของแหลงวัตถุดิบและลูกคา 
นอกจากน้ีการคัดเลือกที่ตั้ง ท่ีเหมาะสมยังชวยใหประหยัดตนทุนในการเคลื่อนยายวัสดุหรือ
ผลิตภัณฑไมวาจะเปนการเคลื่อนยายจากโรงงานไปคลังสินคา  จากโรงงานสูโรงงาน หรือจะเปน
จากคลังสินคาไปสูลูกคา 

11. กระบวนการเกี่ยวกับการจัดการวัสดุตาง  ๆ (Material Handling) เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายหรือการไหลของวัตถุดิบ  วัสดุที่อยูระหวางการผลิต และผลิตภัณฑ

   ส
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สุดทายภายในโรงงานหรือคลังสินคา เพื่อลดขั้นตอนและระยะทางในการเคลื่อนยายใหเหลือนอย
ที่สุด ลดงานระหวางการผลิต จัดการใหมีความคลองตัวในการเคลื่อนยายไมใหเกิดการหยุดชะงัก  

และลดการสูญเสียจากการแตกหัก ขยะ การเนาเสีย หรือการลักขโมย ซึ่งการท่ีมีการจัดการหรือ
เคลื่อนยายวัสดุตางๆ น้ันทําใหมีตนทุนเกิดขึ้นตลอดเวลา เน่ืองจากกิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมที่ไมได
เพิ่มคุณคาใหแก ผลิตภัณฑ จึงจําเปนที่จะตองลดการจัดการใหนอยที่สุดโดยการวิเคราะหถึงการ
ไหลของวัสดุตางๆ เพื่อที่จะชวยลดตนทุนในกิจกรรมน้ี 

12. บรรจุภัณฑและการบรรจุ (Packaging) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบรรจุและ
บรรจุภัณฑ โดยบรรจุภัณฑมีบทบาทใน 2 มุมมอง คือ  1) ดานการตลาด ซึ่งมุงเนนที่การออกแบบที่
สามารถดึงดูดลูกคาได และ 2) ดานโลจิสติกส ที่บรรจุภัณฑมีบทบาทในการปกปองผลิตภัณฑ
ไมใหเกิดความเสียหายจากการจัดเก็บและการขนสง นอกจากน้ี บรรจุภัณฑที่เหมาะสมจะสามารถ
ชวยใหการจัดเก็บและเคลื่อนยายผลิตภัณฑเปนไปไดสะดวก 

13. การสื่อสารในงานดานโลจิสติกส  (Logistics Communications) เปนกิจกรรมที่มี
สวนสนับสนุนงานดานโลจิสติกสและความสําเร็จขององคกร โดยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน
จะชวยใหมีการตัดสินใจและการดําเนินงานท่ีรวดเร็ว ลดปญหาความลาชาระหวางแผนก  สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว ทั้งน้ี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพควรเปนการสื่อสาร
ในลักษณะบูรณาการไดแก  

1 การสื่อสารระหวางองคกร เชน บริษัทของผูขาย และลูกคา 
2  การสื่อสารระหวางหนวยงานหลักภายในองคกร เชนฝายตลาด วิศวกรรม บัญชี 

และฝายผลิต 

3 การสื่อสารในแตละกิจกรรมของงานดานโลจิสติกสดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

4 การสื่อสารในระหวางหนวยงานยอยในแตละกิจกรรมดานโลจิสติส 
5 การสื่อสารระหวางสมาชิกในสายโซอุปทานซึ่งอาจไมไดติดตอกับบริษัท

โดยตรง 

4.3 ตนทุนโลจิสติกส 
 Stock และ Lambert (2001) กลาววาการวิเคราะหตนทุนรวมในงานดานโลจิสติก

เปนสิ่งสําคัญในการจัดการโลจิสติกส โดยเนนการลดตนทุนรวมมากกวาท่ีจะลดตนทุนในแตละ
กิจกรรม เน่ืองจากการที่มุงลดตนทุนเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงอาจสงผลกระทบตอตนทุนของ
กิจกรรมอื่นใหสูงข้ึนได เชนการมีศูนยกระจายสินคาจํานวนนอยสามารถชวยลดตนทุนในการเก็บ
สินคาและตนทุนคลังสินคาแตจะสงผลใหมีคาใชจายในการขนสงเพิ่มมากขึ้น  หรืออาจกระทบตอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

ยอดขายเน่ืองจากระดับการบริการลูกคาท่ีลดลง  ในทํานองเดียวกันการลดคาใชจายในการจัดซื้อ
โดยการซื้อสินคาเปนจํานวนมากในแตละครั้งก็จะทําใหตนทุนการดูแลสินคาเพิ่มข้ึน 

ทั้งน้ีตนทุนโลจิสติกสน้ันจะเกิดขึ้นในแตละกิจกรรมในกระบวนการโลจิสติกส  โดย
สามารถแบงออกเปนหมวดหลัก 6 หมวดไดแก  

1. ตนทุนการใหบริการลูกคา (Customer Service Levels) เปนกิจกรรมที่ทําควบคูไป
กับการตลาด เพราะมีความสัมพันธกันโดยตรง ทั้งน้ีตองมีการตั้งมาตรฐานการใหบริการ และควร
พิจารณาถึงระดับความตองการของลูกคา  และคาใชจายท่ีเหมาะสมที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได 

2. ตนทุนการขนสง (Transportation Costs) นับเปนกิจกรรมท่ีมีความจําเปน และเปน
ตนทุนสวนที่สําคัญท่ีสุด ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงวิธีในการขนสง การรวบรวมสินคากอนขนสง 
การกําหนดเสนทางในการขนสง และระยะทางจากจุดกําเนิดสินคาจนกระทั่งถึงมือลูกคา 

3. ตนทุนคลังสินคา (Warehousing Costs) จะเกิดจากกิจกรรมในคลังสินคา เชน การ
ตรวจรับสินคา จัดเก็บ การตรวจคําสั่งซื้อท่ีเขามา การประกอบช้ินสวน การติดฉลาก การแยกหรือ
รวมสินคา และกระบวนคัดเลือกท่ีตั้งคลังสินคา รวมถึงจํานวนคลังสินคาท่ีมีอยู 

4. ตนทุนในกระบวนการจัดการ คําสั่งซื้อและระบบขอมูลข าวสาร  (Order 

Processing/Information System Costs) เปนตนทุนที่เกี่ยวเน่ืองกับกระบวนการจัดการคําสั่งซื้อของ
ลูกคา การสื่อสารท้ังภายใน และภายนอกองคกร และการพยากรณความตองการ  

5. ตนทุนการบริหารและการจัดการ  (Lot Quantity Costs) เปนตนทุนท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานในสวนการจัดซื้อและการสั่งผลิต ตนทุนในแตละรุนของสินคาท่ีเกี่ยวกับการผลิตและ
การจัดซื้อน้ันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเน่ืองจากปริมาณการผลิตหรือปริมาณคําสั่งซื้อหรือ
ความถี่ในการสั่งซื้อท่ีเปลี่ยนแปลงในแตละครั้ง  

6. ตนทุนการในการดูแลสินคาคงคลัง  (Inventory Carrying Costs) เปนตนทุนท่ีเกิด
จากการดูแลสินคาคงคงคลัง ทั้งในเรื่องการควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหเหมาะสม บรรจุภัณฑที่
จัดเก็บไว รวมถึงของเสียหรือเศษเหลือ  

สวนองคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน  ยังมีการจัดแบงตนทุนดาน            
โลจิสติกสเปน4 หมวด ดังน้ี  

1. คาใชจายดานบุคลากร เปนการประมาณคาใชจายดานบุคลากรตอเดือนของ
พนักงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกสทุกระดับตั้งแตระดับผูบริหาร  และพนักงานท่ัวไป ซึ่งเปน
คาใชจายตอเดือนตอคน  
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2. คาใชจายดานการจัดสง ไดแก คาขนสงจายออก (จัดจาง) ซึ่งเปนคาใชจายตอเดือน
ของการใชบริการตาง ๆ เชนรถเชา บริการจัดสงเรงดวน รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ หรือ
คาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชพื้นท่ีเพื่อการขนสง  

3. คาใชจายในการเก็บรักษา เปนคาใชจายเกี่ยวกับคลังสินคาของบริษัทเอง  คาใชจาย
เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณที่ใชในคลังสินคาท้ังท่ีเปนการเชาซึ่งตองระบุเปนรายเดือนหรือเปนของ
บริษัทเองซึ่งประเมินจากคาเชาตอเดือน และดอกเบ้ียสินคาคงคลัง  

4. คาใชจายในการจัดการดานขอมูลขาวสาร  เปนคาใชจายดานการจัดการขอมูล
ขาวสาร เชน คาวัสดุสิ้นเปลืองและคาใชจายในการสื่อสาร  เชน คาโทรศัพท โทรสาร รวมถึง
คาบริการอินเตอรเน็ต  

โดยสรุปแนวคิดดานโลจิสติกส  เปนการไหลของสินคาบริการและวัตถุดิบจาก
จุดเริ่มตนไปยังจุดท่ีมีการบริโภค ทั้งในสวนของภาคการผลิตสินคาและสวนของภาคบริการ  
สําหรับกิจกรรมดานโลจิสติกสจะมีทั้งกิจกรรมหลักขององคกร  และกิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกร ดังน้ันจากแนวคิดน้ีผูวิจัยสามารถนําไปใชในการสรางแนวคําถามเกี่ยวกับโล
จิสติกสมันสําปะหลังเสนและหาแนวทางการลดตนทุนการขนสงได 
 

5.  การวิเคราะหตนทุนตามระบบตนทุนฐานกิจกรรม 

รุธิร พนมยงค และคณะ (2548) กลาววาระบบตนทุนฐานกิจกรรม  (Activity-Based 

Costing) หรือระบบ ABC เปนเครื่องมือในการบริหารงานในลักษณะการบริหารงานฐานคุณคา  

(Value-Based Management) ซึ่งเ ช่ือมโยงการบริหารระดับองคกรลงสูระบบการปฏิบัติงาน
ประจําวัน โดยพิจารณาหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานตลอดท้ังกิจการ  ในลักษณะที่
มองกิจกรรมตางๆ ขององคกรเปนภาพรวม จุดประสงคสําคัญของ  ABC คือการใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอผูบริหารในการเขาใจพฤติกรรมตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองคกร  ทําใหทราบวา
อะไรเปนปจจัยที่ทําใหตนทุนกิจกรรมตางๆ เพิ่มข้ึนหรือลดลง  โดยการระบุกิจกรรมขององคกร 

ตนทุนกิจกรรม และตัวผลักดันตนทุน อันจะเปนประโยชนตอการคํานวณตนทุนการผลิตหรือ
บริการและใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางดานตนทุนและการพัฒนากิจกรรมตาง  ๆ 

อยางตอเน่ือง เพื่อลดความสูญเปลาหรือกิจกรรมที่ไมเพิ่มคา ทั้งน้ีขั้นตอนการคํานวณตนทุน
กิจกรรม ABC แบงเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดกิจกรรม ในสถานปฏิบัติงานเปาหมาย ซึ่งตองพิจารณาในรายละเอียดให
ครบถวน 
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2. คํานวณหาตนทุนของปจจัยหรือทรัพยากร  (Input) ที่ใชในกิจกรรมโลจิสติกส
ทั้งหมด โดยใชเอกสารทางบัญชีตางๆ คํานวณแยกตามแตละปจจัยเพื่อหาตนทุนวาแตละสวนมี
คาใชจายเทาใด ทั้งน้ีขอมูลเหลาน้ีจะตองปรากฏในเอกสารจึงควรขอความรวมมือจากแผนกบัญชี
และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเก็บขอมูล 

3. นําตนทุนของทรัพยากรท่ีใชในแตละดานท่ีคํานวณไดในข้ันตอนท่ี  2 มากระจาย
ตามแตละกิจกรรมตามจํานวนครั้งท่ีปฏิบัติงานจริง โดยไมมีขอกําหนดตายตัววาควรกระจายตนทุน
ทรัพยากรไปในกิจกรรมใด เปนจํานวนเทาใด จําแนกเปนกิจกรรมยอยหรือมองเปนกิจกรรมใหญ 
และจะตองมีความเหมาะสมตามสภาพการณจริงขององคกร เมื่อเสร็จสิ้นข้ันตอนน้ี ผูวิเคราะหก็จะ
ไดขอมูลตนทุนขอกิจกรรมทั้งหมด 

4. การนําขอมูลที่ไดมาคํานวณตนทุนรายกิจกรรม 

5. เก็บรวบรวมขอมูล ปริมาณงานของแตละกิจกรรม ซึ่งหมายถึงจํานวนครั้งของการ
ปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ สิ่งท่ีควรสังเกตคือ หนวยของแตละกิจกรรมที่จะแตกตางกัน  โดยปกติ
หนวยงานท่ีมีการบันทึกขอมูลในลักษณะน้ีมีนอยมาก สวนใหญผูวิเคราะหจะตองเขาไปเก็บขอมูล
ปริมาณการปฏิบัติงานจริงในสถานปฏิบัติงาน ซึ่งแมจะคอนขางลําบากแตผลที่ไดนับวาคุมคาเพราะ
ทําใหไดขอมูลที่จําเปนตอการวิเคราะห  เพื่อนํามาสูการจัดการโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงระบบการควบคุมและจัดการการกระจายสินคาใหกาวหนาพรอมกับ
มีประสิทธิภาพที่สูงข้ึน 

6. คํานวณตนทุนตอหนวยของกิจกรรม โดยนําตนทุนรวมของแตละกิจกรรมมาหาร
ดวยปริมาณการปฏิบัติงาน 

โดยสรุปแนวคิดการวิเคราะหตนทุนตามระบบตนทุนฐานกิจกรรม เปนการใหขอมูลที่
เปนประโยชนตอผูบริหารในการเขาใจตนทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร  ดังน้ันจากแนวคิดน้ี
ผูวิจัยสามารถนําไปใชในการสรางแนวคําถามและหาตนทุนโลจิสติกสของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อ
เปนแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส 

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ  
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของไวดังน้ี 
พิมกมล แกวใส (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหโซคุณคาของผลิตภัณฑมัน

สําปะหลังไทย โดยการศึกษาน้ีแสดงใหเห็นภาพรวมของโซคุณคาและการเพิ่มมูลคาในโซคุณคา
ของผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทยในปจจุบัน โดยครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปมัน
สําปะหลังเสน อุตสาหกรรมมันสําปะหลังบด และอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ผลการศึกษา
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แสดงใหเห็นวา ราคาหัวมันสําปะหลังสดและผลิตภัณฑมีความผันผวนคอนขางสูง จึงทําใหสัดสวน
ผลตอบแทนในโซคุณคาผันผวนไปดวย โดยผูประกอบการมันสําปะหลังบดไดรับผลกระทบนอย
ที่สุด ในขณะท่ีเกษตรกรไดรับผลกระทบมากที่สุด สําหรับแนวทางการเพิ่มมูลคาใหกับกิจกรรม
การนําเขาวัตถุดิบและกิจกรรมการผลิต เกษตรกรสามารถทําไดดวยการเลือกใชพันธุมันสําปะหลัง
ที่ใหผลผลิตสูงเหมาะสมกับพื้นท่ี การวางแผนการเพาะปลูกลวงหนา และการเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 12 

เดือน สําหรับผูประกอบการสามารถทําไดโดยการคาดการณแนวโนมความตองการผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังจากราคาขาวโพดและขาวสาลี ซึ่งปริมาณความตองการผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะสูงข้ึน 
เมื่อราคาพืชอาหารหลักสูงข้ึน จนถึงระดับหน่ึงราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะปรับตัวสูงข้ึนตาม
กฎของอุปสงคและอุปทาน ทําใหความแตกตางระหวางราคาพืชอาหารหลักและราคาผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังตํ่าลง 

ปรารถนา ปรารถนาดี และคณะ (2552) ได  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทาน
และระบบโลจิสติกสของผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศไทย ผลจากการศึกษาสรุปไ ดวา
เกษตรกรยังสามารถเพิ่มผลผลิตไดอีกมาก แมวาประเทศไทยจะมีปริมาณผลผลิตตอไรที่สูงอยูแลว 
เมื่อเทียบปริมาณผลผลิตตอไรในประเทศอื่นๆ โดยปญหาท่ีพบเกิดจากเกษตรกรขาดความรูดาน
วิชาการ ขาดการจัดการ และวางแผนการเพาะปลูกที่เปนระบบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
พื้นท่ี ในสวนของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สวนใหญประสบปญหาในเรื่องของ
ปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบที่ไมไดมาตรฐาน และการขาดแคลนแรงงานในบางชวงเวลา  ซึ่งปญหา
ที่ผูประกอบการพบมาก  ไดแก ปญหาปริมาณวัตถุดิบไมไดตามแผน คุณภาพวัตถุดิบไมได
มาตรฐาน และขาดแคลานแรงงานบางชวง และผูประกอบการมีความตองการชวยเหลือในเรื่องของ
การบริหารการผลิต การตลาด การเงิน และการขนสง สําหรับการขนสงในโซอุปทานผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังในประเทศจะเปนการขนสงทางถนนเปนหลัก โดยเกษตรกรนิยมใชรถบรรทุกขนาดเล็ก 
และรถบรรทุกหกลอในการขนสงผลิตผล แตยังพบปญหาท่ีสําคัญ คือ การขนสงไมเต็มคันรถ 
ประสิทธิภาพการใชเช้ือเพลิง ตํ่า เปนตน และยังพบวายังมีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนสง สําหรับแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ใน
สวนของเกษตรกรควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง สําหรับสถานประกอบการ
แปรรูปผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ควรใชนโยบายการรวมมือกันระหวางสถานประกอบการ 
เกษตรกร และลูกคา และสงเสริมการทําสัญญาซื้อขายกับเกษตรกร สําหรับการขนสงควรพยายาม
ลดตนทุนการขนสงดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชเช้ือเพลิง 

เจริญชัย โขมพัตราภรณ และคณะ (2551) ไดศึกษาระบบโลจิสติกสภายในประเทศ
ไทยท่ีเช่ือมตอไปยังทาเรือตางๆ ในประเทศจีน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกสใน
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การสงออกสินคาไปยังจีน เพื่อรองรับขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน จากการศึกษาในสวนของ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง สรุปไดวา คาขนสงผลิตภัณฑมันสําปะหลังภายในประเทศเฉพาะสินคา                  
จากเกษตรไปยังโรงงานหรือลานมันโดยทางรถมีคาประมาณ 500-2,000 บาทตอตัน คาขนสงไปยัง
ทาเรือริมแมนํ้าไปยังทาทอดเรือบริเวณเกาะสีชังทางนํ้ามีคาประมาณ 50-75 ตอตัน สวนถาขนสงไป
ยังทาเรือของประเทศจีนมีคาประมาณ 24-29 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ทั้งน้ีตองข้ึนอยูกับตนทางละ
ปลายทาง การขนสงทางเรือภายในประเทศจะใชเวลาประมาณไมเกิน 3 วันในกรณีที่มีไมการ
คลาดเคลื่อนหรือเหตุฉุกเฉินในการขนสง สวนการขนสงทางเรือไปยังประเทศจีนจะใชเวลา
ประมาณ 7-18 วันแลวแตเสนทางและทาเรือที่ใชในการขนสง 

พรพิมล เอี่ยมสําอางค(2551) ไดศึกษาการวิเคราะหปญหาดานตนทุนโลจิสติกสของ
โรงงานผลิตกระดาษ จากการศึกษาพบวา ระบบการจัดสงสินคาห างตัวแทนจําหนายโซนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการปรับลดกระบวนการเปนการจัดสงสินคาแบบขนสงต รง  (Direct 

Shipment) โดยการคิดตนทุนตามกิจกรรมที่เกิดข้ึนตามการทํางานในระบบใหมดวยการโอนยาย
สินคาไปจัดเก็บที่ศูนยกระจายสินคากอนการจัดสงใหตัวแทนจําหนายตอไปตามการดําเนินงานใน
ระบบเดิม ซึ่งสามารถลดตนทุนโลจิสติกสของการจัดสงสินคาจากการใชประโยชนรถเท่ี ยวเปลา
ของรถหัวลากในการจัดสงสินคาได รวมทั้งลดระยะเวลาการรอสินคาของลูกคาลงได 1 วัน จากการ
ปรับกระบวนการตามระบบใหม ซึ่งเปนการเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคามากข้ึน 

จามร สุวรรณฉาย (2550) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการประยุกตระบบตนทุนกิจกรรมกับ
ธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดเชียงใหม  พบวา กิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกสในจังหวัดเชียงใหม 
สามารถแบงกิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกสออกเปน 6 กลุมงาน ไดแก กลุมงานขนสงทางถนน กลุม
งานคลังสินคาของกิจการขนสง กลุมงานรับจัดการขนสงสินคา กลุมงานบรรจุหีบหอกลุมงานเดิน
พิธีการศุลกากร และกลุมงานบริหารจัดการ จากกลุมงานสามารถแบงออกไดเปน 12สวนงาน และ
ในแตละสวนงานมีการดําเนินกิจกรรมที่แตกตางกันสามารถแยกออกเปนกิจกรรมได37 กิจกรรม 

การเกิดตนทุนมาจากหลายปจจัยขึ้นอยูกับลักษณะการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมที่มีตัวผลักดัน
ตนทุนท่ีแตกตางกันไป การกระจายตนทุนจะกระจายสูกลุมงานกอนแลวจึงกระจายสูสวนงาน  และ
กระจายสูกิจกรรมตามลําดับ สําหรับการศึกษาการประยุกตระบบตนทุนกิจกรรมกับธุรกิจโลจิ
สติกสน้ัน ไดนําอัตราสวนตนทุนกิจกรรมตอหนวยตัวผลักดันมาใชในการคํานวณตนทุนการ
ใหบริการลูกคาแตละรายไดโดยการแยกการใชบริการเปนกิจกรรมตางๆ  แลวนําอัตราตนทุน
กิจกรรมตอตัวผลักดันตนทุนไปคํานวณ ทําใหทราบตนทุนการใหบริการของกิจกรรม  ซึ่งผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการกําหนดราคาคาบริการได  นอกจากน้ีระบบตนทุนกิจกรรมสามารถนํามา
ประยุกตใชในการบริหารตนทุนเพื่อลดตนทุน โดย  แบงกิจกรรมออกเปนกิจกรรมเพิ่มคาและ
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กิจกรรมไมเพิ่มคา ทําใหผูบริหารสามารถดําเนินการควบคุมโดยการลดหรือตัดทอนกิจกรรมที่ไม
เพิ่มคาทําใหสามารถประหยัดตนทุนโดยรวมได 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของผูวิจัย เห็นวาการจัดการโซอุปทานและระบบโลจิสติกส  มี
ความสําคัญตอการนํามาใชในการศึกษาเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน และการขนสงสินคา นอกจากน้ีระบบโลจิสติกสสามารถนํามาประยุกตใชในการ
บริหารเพื่อลดตนทุน กิจกรรมที่ไมเพิ่มคาทําใหสามารถประหยัดตนทุนโดยรวมได 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาการจัดการโซอุปทานมันสําปะหลังและแนวทางการลดตนทุนการขนสงมัน
สําปะหลังเสนของบริษัทกรณีศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนการงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในงานวิจัยใชแนวทางการศึกษาแบบปรากฏการณวิทยา คือ เปนแนวทาง
ศึกษาโดยวิธีการใหบุคคลอธิบายเรื่องราวและประสบการณตาง ๆ  ที่ตนเองประสบมา ผูวิจัยเลือกใช
วิธีน้ีเ น่ืองจาก เน่ืองจากในการเก็บขอมูลครั้ง น้ีตองอาศัยผูมีประสบการณของ เกษตรกร 
ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง และเจาของกิจการบริษัทกรณีศึกษาที่รับซื้อมันสําปะหลังเสน 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและรวบรวมขอมูลเอกสารเปนสวนประกอบ มี
วิธีดําเนินการวิจัยโดยแบงข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 

1. การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
การวิจัยครั้งน้ีไดเลือกพื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selection) ดวยการเลือกพื้นที่

เขตอําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองจาก จังหวัดกาญจนบุรี เปนพื้นท่ีที่มีการผลิตมัน
สําปะหลังท่ีสงมอบใหกับบริษัทกรณีศึกษา อีกทั้งยังเปนแหลงท่ีมีเน้ือที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังมาก
ที่สุดเปนอันดับ 6 ในประเทศไทย  โดยผูวิจัยมีความคุนเคยกับผูประกอบการลานมันสําปะหลังเปน
อยางดี ดังน้ันผูวิจัยจะสามารถเขาไปเก็บขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 

 

2. ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลหลักที่ผูวิจัยเลือกสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 

2.1  เกษตรกรผูเพาะปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 5 ราย โดยคัดเลือกจากเกษตรผูมี
ประสบการณในการเพาะปลูกมันสําปะหลังไมต่ํากวา 10 ป 

2.2   ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง ในเขต อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 3 ราย คัดเลือกจากผูประกอบการขนาดใหญ และมีประสบการณไมต่ํากวา 10 ป 

2.3   เจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน  จํานวน 2 ราย  คัดเลือกจากผูที่มี
ประสบการณ และยอดขายในจํานวนมาก 
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

3.1 ประเภทบุคคล ไดแก 
ตัวผูวิจัย การวิจัยครั้งน้ีตัวผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เพราะการวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการสัมผัสกับคนโดยตรง ดังน้ัน การไดมาซึ่งขอมูลที่
เปนจริงมากท่ีสุดน้ันข้ึนอยูกับการวางตัว การกําหนดบทบาท การสรางความคุนเคย และความ
ไววางใจใหเกิดแกผูถูกวิจัยใหไดมากที่สุด  

 3.2 ประเภทเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

3.2.1 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดสราง แนวคําถาม (Interview Guide) เพื่อใชสําหรับ
เปนแนวทางการสัมภาษณผูใหขอมูล คือ แนวคําถามสําหรับ เกษตรกรผูเพาะปลูก ผูประกอบการ
ลานมันสําปะหลัง และ เจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 

3.2.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 

observation) โดยการสังเกตจากปฏิสัมพันธระหวางการตอบคําถามของสําหรับ เกษตรกรผู
เพาะปลูก ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง และ เจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 

โดยผูวิจัยจดบันทึกขอมูลสังเกตลงในสมุดบันทึกภาคสนามและบันทึกดวยกลอง
วีดีโอ ผูวิจัยกําหนดประเด็นการสังเกตวาผูใหขอมูลหลัก มีกลยุทธการดําเนินธุรกิจ อุปสรรค ปญหา
อยางไร 

3.3 ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล 

3.3.1 สมุดบันทึก เพื่อบันทึกขอมูลจากการซักถามและการสังเกตประจําวัน 

3.3.2 แฟมเก็บขอมูล เพื่อแยกขอมูลออกเปนประเภทตาง ๆ เพื่อความเรียบรอย
และการนําขอมูล มาใชไดสะดวกรวดเร็ว 

3.3.3 วีดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเทปบันทึกเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และสามารถเก็บขอมูลไดครอบคลุมเน้ือหาครบถวนโดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญ ๆ ที่ผูวิจัยไมสามารถ
บันทึกไวไดทั้งหมดไดทันขณะซักถาม 

3.3.4 กลองถายรูป เพื่อใชบันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญที่ผูวิจัย
เห็นวาสมควรจะบันทึกไวเปนหลักฐาน 
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4. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ แนวคําถามในการวิจัย  จํานวน 3 ฉบับ ผู วิจัยได
ดําเนินการสราง ตามข้ันตอนดังน้ี 

4.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการจากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัย สอบถาม
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจดานมันสําปะหลังเสน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามา
เปนแนวทางในการสรางแนวคําถาม จากน้ันนําผลท่ีไดมาปรับปรุงคําถามใหสมบูรณขึ้น 

4.2 กําหนดหัวขอประเด็นหลักและประเด็นยอยของแนวคําถาม เพื่อชวยใหการสราง
แนวคําถามใหครอบคลุมมีรายละเอียดเน้ือหาที่ตองการศึกษาใหครบถวน 

4.3 เขียนและพัฒนาขอคําถาม โดยนําขอคําถามท่ีเขียนขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลองกับสิ่งท่ีตองการศึกษา กอนนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล  
5.1 การศึกษาเอกสาร  เพื่อใหทราบขอมูลที่ เกี่ยวของกับเกษตรกรผูเพาะปลูกมัน

สําปะหลัง ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง เชน สภาพสังคมเศรษฐกิจ เปนตน และศึกษาการลด
ตนทุนดานการขนสงของมันสําปะหลังเสนของบริษัทกรณี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร
วิชาการ รายงานการวิจัย หนังสือ ตลอดจนขอมูลจากหนวยงานตางๆ ทั้งจากหนวยงานราชการและ
เอกชน  

5.2 การสํารวจขอมูลพื้นฐานและการทําแผนท่ี (Household Census and Mapping) เปน
การสํารวจขอมูลพื้นฐานใหทราบถึงอาณาเขต บริเวณ จํานวนและสถาน ท่ีตั้งของเกษตรกรผู
เพาะปลูกมันสําปะหลัง ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  และจัดทําแผนท่ีใหมองเห็นภาพโดยรวม
ของพื้นท่ี 

5.3 การสัมภาษณ (Interview) ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดย
ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลในพื้นท่ีศึกษา โดยการสรางแนวคําถามอย างกวาง ๆ เพื่อเปนแนว
ทางการสัมภาษณไวลวงหนา ซึ่งขอคําถามตางๆ สามารถยืดหยุนไดไมกําหนดตายตัว โดยการ
สัมภาษณผูวิจัยไดใชการซักถาม พูดคุยสนทนาแบบเปนกันเองมากท่ีสุด เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่
เปนแหลงขอมูลเกิดกังวลใจในการใหคําตอบ ซึ่งอาจมีผลตอความเช่ือถือของขอมูล การซักถามใน
ประเด็นและขอคําถามตางๆ จะมีการปรับเปลี่ยนลําดับไปไดตลอดเวลาตามสถานการณหรือความ
เหมาะสม ตลอดจนใชศิลปะในการตะลอมกลอมเกลา (Probe) ในการซักถามพูดคุยเพื่อใหไดขอมูล
ระดับลึกที่เขาถึงความเปนจริงมากที่สุด 
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5.4 การสังเกต (Observation) ใชวิธีการสังเกต 2 วิธี คือ 

5.4.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยผูวิจัยเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกษตรกร และผูประกอบการลานมันสําปะหลัง (ผูรวบรวม) กําลังกระทําอยู
เชน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดสง  เปนตน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามผูวิจัยไดใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมเปนสวนใหญเพราะโดยสภาพความเปนจริงใน
ขณะที่ศึกษาน้ันโอกาสท่ีจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของหรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ของเกษตรกร และ
ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  น้ันมีมาก จึงทําใหผูวิจัยไดมีสวนรวมในบทบาทใดบทบาทหน่ึง
เสมอ 

5.4.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non Participant Observation) การสังเกตโดย
ผูถูกสังเกตไมรูตัว การแสดงพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเปนไปอยางธรรมชาติทําใหไดขอมูลที่เปน
จริง เชน สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป วิถีชีวิตประจําวันของเกษตรกรและผูประกอบการลานมัน
สําปะหลัง (ผูรวบรวม) เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

 

6. การบันทึกขอมูลภาคสนาม 
การศึกษาภาคสนาม การบันทึกจะชวยทําใหการศึกษาภาคสนามในการวิจัยครั้งน้ีมี

ความสมบูรณหรือมีคุณภาพเพราะหากใชเพียงการจําอยางเดียว อาจจะทําใหขอมูลขาดหายหรือ
คลาดเคลื่อนไปได โดยผูวิจัยไดบันทึกขอมูลภาคสนาม ดังน้ี 

6.1 ขอมูลจากการสนทนาพูดคุยหรือการสัมภาษณ เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง
มากที่สุด และไมใหเกิดความระแวงระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล จึงบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นการ
สนทนา แตในบางครั้งผูวิจัยไดขออนุญาตผูใหขอมูลใชเทปบันทึกเสียงชวยเก็บขอมูลในกรณีที่เปน
ขอมูลที่สําคัญๆ มากไมสามารถจดจําไดทั้งหมด แตมีประโยชนเพื่อใหสามารถเก็บขอมูลไดมาก
ที่สุด โดยไมตกหลนและขอมูลที่ไดเปนจริงมากที่สุด ทั้งน้ีผูวิจัยไดสรางความสนิทสนมไววางใจ
และเปนกันเองเปนอยางมาก ทําใหการสนทนามีความเปนธรรมชาติมากท่ีสุดดวยและหลังจากน้ัน
ผูวิจัยจะรีบถอดเทปบันทึกเสียงทันที 

6.2 ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม  ผูวิจัยไดบันทึกหลังจากการสังเกตน้ันสิ้นสุด
ลงในเวลาที่เหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะสังเกตตองกิจกรรมที่มีสวนรวมไปดวยจึงไมอาจจดบันทึก
ไดทันที แตเมื่อเสร็จภารกิจแลวตองจดบันทึกโดยเร็ว เพื่อปองกันการลืมขอมูลบางตอนได 

6.3 ขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  การสังเกตแบบไมมีสวนรวมอาจจะ
สามารถบันทึกในขณะที่สังเกตไดทันที หรือบันทึกหลังการสังเกตก็ได ผูวิจัยจะยืดหยุนไดตาม
ความเหมาะสม 
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7. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 7 เดือน โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 หลังจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานในชุมชน เพื่อนํามาประกอบการเขียนโครงการวิจัยโดยใช
เวลาประมาณ 1 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555  

ระยะที่ 2 เริ่มต้ังแตเดือน 2 พฤศจิกายน – มีนาคม 2556 ในระยะน้ีผูวิจัยไดเขาไปคลุก
คลีกับเกษตรกร และผูประกอบการลานมันสําปะหลัง (ผูรวบรวม) ในอําเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี และเจาของกิจการบริษัทกรณีศึกษาที่รับซื้อมันสําปะหลังเสน ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม พรอมท้ังสังเกต สัมภาษณ ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยวิเคราะห
ขอมูลไปพรอมๆ กันและเริ่มเขียนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขเปน
ระยะๆ 

ระยะท่ี 3 เริ่มต้ังแต เมษายน พ.ศ. 2556 หลังจากผูวิจัยได เก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว 
เมื่อเกิดปญหาท่ีจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม ผูวิจัยจะเขาไปในพื้นท่ีศึกษาอีกเปนระยะๆ 
เพื่อเก็บขอมูล จนกวาจะไดขอมูลที่ชัดเจนสมบูรณที่จะสามารถตอบคําถามไดตรงประเด็น เพื่อ
เขียนรายงานผลการวิจัย 

 

8. การวิเคราะหขอมูล  
8.1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ วิเคราะหไป

พรอม ๆ กับการเก็บขอมูล โดยในแตละวันท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลไดนําขอมูลที่ไดจาก
การจดบันทึก การถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตาง ๆ พิจารณาขอมูลที่
ไดแตละครั้งวามีความสมบูรณเพียงพอท่ีจะตอบคําถามไดหรือไม และหาขอมูลเพิ่มเติมตอไป 
เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณที่สุด 

8.2 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  ผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ของขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณแลวนําไปจัดเปน
หมวดหมู แยกประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดเพื่อหาขอสรุป ใหไดขอมูลที่ชัดเจนเปน
ภาพรวมท่ีสามารถตอบคําถามไดจึงเขียนบรรยายเพื่อนําเสนองานตอไป 

8.3 นําขอสรุปไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อความถูกตองอีกครั้ง
แลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป 
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9. การตรวจสอบขอมูล 

ผูทําวิจัยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Data Triangulation) โดยตรวจสอบวา
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหลายแหลงน้ันสอดคลองถูกตองหรือไม  เปนการตรวจสอบแหลงขอมูล
ในเรื่อง เวลา สถานท่ี และบุคคล  กรณีขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยงไมตรงกันกับ
ขอมูลที่ไดจากผูสัมภาษณคนใดคนหน่ึง ผูวิจัยนําคําถามเดิมสอบถามผูใหขอมูลอีกครั้งโดยเปลี่ยน
เวลา สถานท่ีตางกัน เพื่อใหผูใหสัมภาษณตอบคําถามอีกครั้ง เปนการยืนยันและหาขอสรุปขอมูล
น้ันใหเกิดความชัดเจนสวนขอมูลที่เปนท่ีสงสัยและไมสามารถพิสูจนทราบไดหรือขาดความ
นาเช่ือถือ ผูวิจัยจะไมนําขอมูลน้ันมาใช และถาไดขอมูลไมเพียงพอที่จะศึกษาก็เก็บขอมูลเพิ่มเติม
ใหสมบูรณ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษา การจัดการโซอุปทานมันสําปะหลังและแนวทางการลดตนทุนการขนสงมัน
สําปะหลังเสน : กรณีศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลโดยสัมภาษณแบบเจาะลึก และสัง เกตแบบมีสวนรวมของ
ผูทําวิจัยถึงกระบวนการการทํางานของการประกอบการธุรกิจมันสําปะหลัง โดยไดรับความ
อนุเคราะหจากเกษตรกรผูเพาะปลูก จํานวน 5 ราย ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง ในเขตอําเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 3 ราย และเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน ในเขต
อําเภอเมืองจังนครปฐม จํานวน 2 ราย  

จากน้ันนํามาวิเคราะหรูปแบบและกลยุทธการประกอบธุรกิจมันสําปะหลังเสน รวมถึง
คุณลักษณะของผูประกอบการธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ
ธุรกิจมันสําปะหลังเสนรวมไปถึงการแกไขปญหาสําหรับการประกอบการ 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในบทน้ี จึงแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 สภาพทั่วของไปของกิจการ 
ตอนท่ี 2 ระบบหวงโซธุรกิจมันสําปะหลังแปรรูป 
ตอนท่ี 3 กลยุทธการลดตนทุนดานการขนสงโลจิสติกสของผลิตภัณฑมันสําปะหลังเสน 

รายละเอียดการวิจัยแตละสวนสามารถอธิบายไดดังน้ี 
 
ตอนที่ 1 สภาพท่ัวของไปของกิจการ 

จากการศึกษาพบวา เกษตรกรผูเพาะปลูก สวนใหญไดเพาะปลูกมันสําปะหลังมาจาก
ครอบครัวด้ังเดิม โดยเริ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไป ทดลองปลูกผักหลายอยาง แตรายไดยัง
ไมเพียงพอตอรายจายของครอบครัว จึงไดมีการหันมาทดลองการเพาะปลูกมันสําปะหลัง เริ่มจาก
ปลูกเพียง 3 ไร เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตได  จึงนําไปสงใหผูประกอบการลานมันสําปะหลัง พบวา
สามารถขายมันสําปะหลัง ไดในราคาดี ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนในครอบครัว เกษตรผูเพาะปลูกจึง
มองเห็นวาธุรกิจน้ีเปนธุรกิจท่ีมีรายไดดี และเพียงพอตอคาใชจายในครอบครัว ทําใหเกิดแรงจูงใจ
หันมาปลูกมันสําปะหลังแทนการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว จึงไดศึกษาอยางจริงจังในการเพาะปลูก
มันสําปะหลังและขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกมันสําปะหลังจากเดิมเพียง 3 ไร เปน 15 ไร และได
ดําเนินการเพาะปลูกมาอยางตอเน่ืองจนมาถึงรุนลูก รุนหลาน 
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“เมื่อกอนผมก็ปลูกพริก ปลูกมะเขือ นิดๆหนอยๆ แตเงินก็ไมพอกินกับลูกเมีย ผมก็เลย
คิดวามันตองทําไรสักอยางเพ่ือใหครอบครัวมันอยูรอด พอดีมีเพ่ือนบานปลูกมันสําปะหลัง
เห็นมันบอกวากําไรดี ผมเลย ลองปลูกตามเพ่ือนบานดู ก็พบวามันดีจริงเลยปลูกมาถึงตอนนี้” 
(นายชูชาติ, 2555) 

“ฉันเคยปลูกพริก มะนาว มาแหละแตมีญาติๆ มาชวนใหปลูกมันสําปะหลัง เพราะฉันมี
ที่ดินวางๆเลยลองปลูกดูแลวมัน ทํารายไดใหฉันดี เลยปลูกมาตลอดถึงปจจุบัน” (นางนิยม, 
2555) 

“ลุงปลูกมันสําปะหลังมาหลายสิบปแลว มันดูแลงายดี ถาดูแลดีๆ เราก็ ไปทําอาชีพอื่นๆ
ไดเพ่ิมดวย แตมันสําปะหลังก็เปนอาชีพหลักของลุงที่ทําเงินใหครอบครัวไดดีเลย ” (นาย
สําราญ, 2555) 
จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  เริ่มตนจากการเปนเกษตรกรผู

เพาะปลูกมากอน จึงมองเห็นชองทางที่สามารถสรางรายไดเพิ่มข้ึนใหครอบครัว จึงไดผันตนเองมา
เปนผูประกอบลานมันสําปะหลัง เน่ืองจากผูประกอบการลานมันสําปะหลังสมัยกอนมีจํานวนนอย
ประกอบกับผูที่มาทําธุรกิจลานมันสําปะหลังตองมีเงินทุนท่ีมากพอสําหรับการดําเนินธุรกิจลานมัน
สําปะหลัง และตองมีพื้นท่ีในการดําเนินกิจการที่มากพอตอการรับซื้อมันสําปะหลังจากเกษตรกรผู
เพาะปลูกมันสําปะหลัง ดังน้ันผูประกอบการจึงตัดสินใจประกอบธุรกิจลานมันสําปะหลัง  

“ แตกอนผมก็เปนคนปลูกมันสําปะหลังมากอนเหมือนกัน และไปสงตอลานมันแตผมก็
คิดวามีเงินทุนพอและมีที่ดินมากพอ ผมจึงตัดสินใจมาทําธุรกิจนี้เอง (คุณอํานาจ, 2555) 

“ผมสานธุรกิจมาจากรุนพอรุนแม มาต้ังแตผมเรียนจบและโตขึ้นพอแมก็ใหสานตอ
กิจการลานมันสําปะหลัง จนทําใหผมมีรายไดพอใชในครอบครัวผมกับธุรกิจน้ี” (คุณทรัพย
,2555) 
จากการศึกษาพบวา เจาของกิจการที่รับซื้อมันสําปะหลังเสน เริ่มตนจากการทําฟารม

สุกร แลวผูประกอบการมีความตองการลดตนทุนคาอาหารของสุกร จึงไดคิดเปนสูตรอาหารใหสุกร
กินเอง จึงไดเริ่มผลิตและผสมอาหารกินเอง ในระหวางน้ันเน่ืองจากเลี้ยงสุกรจํานวนมาก จึงสํารอง
วัตถุดิบในการทําอาหารสุกรไว เปนจํานวนมาก จนมีฟารมสุกรที่อยูใกลเคียง  มาขอแบงซื้อ 
ผูประกอบการจึงมองเห็นโอกาสในการขายวัตถุดิบอาหารสัตว จึงไดเริ่มทําธุรกิจขายอาหารสัตว 
โดยเนนไปท่ีการแปรรูปมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบสําหรับอาหารสุกร เน่ืองจากมันสําปะหลังเปน
วัตถุดิบที่มีราคาถูก และผูเลี้ยงสุกรสวนใหญจึงเลือกใชมันสําปะหลังเปนองคประกอบหลักของ
อาหารสุกร 

“เมื่อกอนผมก็เริ่มจากการรับซ้ือมันสําปะหลังบดมาใหสุกรใหฟารมกิน แตมันผมก็คิดวา
เรา ทํายังไงดีเพ่ือที่เรา ไมตองซ้ือจากคนอื่น ผมจึงเลยตัดสินใจที่ หาวิธีรับซ้ือมันสําปะหลังเอง
เพ่ือใหเราลดตนทุนในการเลี้ยงสุกรของฟารมเราได” (นายอดิศักด์ิ,2555) 
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“ธุรกิจของผมก็ขายวัตถุดิบอาหารสัตว มีพวกขาวโพด รํา มันสําปะหลังบด ใหพวก
ฟารมสุกร หรือพวกโรงงานอาหารสัตว เขามารับซ้ือ เพ่ือเอาไปผสมในสวนผสมตางๆ เพ่ือให
สัตวกิน แตเรา เนนขายมันสําปะหลังมากที่สุด เพราะมันสําปะหลังเปนที่นิยมในการผสมให
สัตวกิน” (นายสุทัศน,2555)  

 
ตอนท่ี 2 ระบบหวงโซธุรกิจมันสําปะหลังแปรรูป 

จากการที่ผูวิจัยขอมูลดานระบบหวงโซธุรกิจมันสําปะหลังแปรรูป  ที่อําเภอเลาขวัญ  
จังหวัดกาญจนบุรี ขอมูลดังกลาวประกอบไปดวย เกษตรกรผูเพาะปลูกมันสําปะหลังจํานวน  5  ราย  
ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง   จํานวน 3 ราย และเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 
จํานวน 2 ราย ทําใหผูวิจัยไดขอมูลเกี่ยวกับระบบหวงโซธุรกิจมันสําปะหลังแปรรูป ซึ่งประกอบไป
ดวย ผลจากการสัมภาษณประกอบไปดวยลักษณะระบบหวงโซธุรกิจมันสําปะหลังแปรรูป ไดดังน้ี 

2.1 ระบบการจัดการโซอุปทานของเกษตรกร 
2.2 ระบบการจัดการหวงโซของผูประกอบการลานมัน 
2.3 ระบบการจัดการหวงโซของเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 

 
2.1 ระบบการจัดการโซอุปทานของเกษตรกร 

การวางแผนการเพาะปลูก  
จากการสัมภาษณเกษตรกร พบวา เกษตรกรไดวางแผนการเพาะปลูกมันสําปะหลัง

โดยใชประสบการณที่ไดรับจากการเพาะปลูกมานาน และขอมูลในอดีต และบางครั้งมีการ
รวมกลุมกับเพื่อนบานทําใหไดแลกเปลี่ยนประสบการณ และความรูตาง ๆ ในการเพาะปลูก 
รวมทั้งหนวยงานทางภาครัฐไดเขามาอบรมทักษะในการเพาะปลูกตาง ๆ ในการผลิต ในแตละ
ฤดูกาล มีผลผลิตออกมาปริมาณมากหรือนอย เกษตรกรไดวางแผนการเพาะปลูกในชวงฤดูรอน 
(เดือนกุมภาพันธ-เดือนมีนาคม) รองลงมาคือ ตนฤดูฝน (เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม) และปลาย
ฤดูฝน (เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน) แตการปลูกในชวงฤดูรอน และปลายฤดูฝนมีขอจํากัดของ
ปริมาณนํ้าฝนคอนขางนอย ทําใหมีผลตอการงอกของทอนพันธุ 

“เรา ตองดูวาฤดูไหนปลูกไดผลผลิตมากที่สุด  เปนเดือน กุมภาพันธ และมีนาคม เพราะ
มันสําปะหลัง ชอบอากาศรอนมากกวา (นายชูชาติ,2555) 

 
การจัดหาทอนพันธุ และปจจัยการผลิต  
วัสดุในการเพาะปลูกที่ใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง  ประกอบดวย ทอนพันธุ ปุย 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารกําจัดวัชพืช และอุปกรณทางการเกษตรตาง ๆ สําหรับการจัดหาทอนพันธุ 
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สวนใหญเกษตรกรใชทอนพันธุ ระยอง 5 ซึ่งเปนพันธุที่นิยมปลูกกันมากท่ีสุดและอีกพันธุเปนพันธุ
เกษตรศาสตร 50 โดยเริ่มแรกเกษตรกรไดพันธุมันสําปะหลังมาจากศูนยวิจัยพันธุมันสําปะหลังจาก
จังหวัดนครราชสีมา และไดมีการซื้อมาจากผูขายพันธุมันสําปะหลังโดยเฉพาะน้ีดวย และมีทอน
พันธุบางสวนไดมาจากไรของตนเองหรือซื้อจากไรของญาติหรือเพื่อนบาน เน่ืองจากสามารถเก็บ
ทอนพันธุไดเอง สําหรับการจัดหาวัสดุในการเพาะปลูกอื่นๆ น้ันเกษตรกรจัดหาเทาท่ีจําเปนใน
ระยะเวลาที่ตองใช เน่ืองจากวัสดุเหลาน้ีไมสามารถจัดเก็บไดนาน ประกอบกับมีราคาท่ีคอนขางสูง 
สําหรับการซื้อวัสดุในการเพาะปลูกจัดหาจากรานคาท่ัวไปในตัวเมือง เน่ืองจากสะดวกในการจัดหา 

“สวนมากเรา ไปไดพันธุมันสําปะหลังมาจากศูนยวิจัยพันธุมันสําปะหลังมาจากจังหวัด
นครราชสีมา ไมก็ซ้ือทอนพันธุจากเพ่ือบาน สวนใหญเรา ใช ระยอง5  เพราะมันหางาย ปลูก
งาย คนนิยมปลูกกัน” (นายชูชาต,ิ2555) 
การผลิต  
มันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย สามารถปลูกไดตลอดเวลาท้ังป และปลูกไดทุกสภาพ

อากาศเปนพืชท่ี ตองการการดูแลต่ํา สําหรับพื้นที่ อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะพื้นท่ี
เปนแบบชายเขา โดยมีพื้นท่ีดอนไมลุมแฉะ ทําใหเกษตรกรไมตองดูแลเอาใจใสมากนักไมยาก 
เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง ดินท่ีใชเพาะปลูกมันสําปะหลังเปน
ดินรวน  มันสําปะหลังไมสามารถใชดินเหนียว แตปจจุบันน้ันไดมีการพัฒนา พันธุมันสําปะหลังท่ี
สามารถปลูกใหเหมาะสมกับสภาพอากาศของดิน ในแตพื้นท่ีใหเหมาะสมได ทอนพันธุที่เรา
นํามาใชปลูกตองมีความยาวของทอนมันสําปะหลัง ประมาณ 8-10 น้ิว โดยตาของมันสําปะหลังน้ัน
ตองมีตาถี่มากจึงเหมาะสมในการปลูก และทอนพันธุน้ัน ตองมีอายุประมาณ 10 เดือน เรา  ปลูกมัน
สําปะหลัง ในชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ชวงท่ีดินมีความช้ืน หรือชวงท่ีเพิ่งหมดฝน แตปจจุบัน
น้ันการปลูกมันสําปะหลังสามารถปลูกกันไดตลอดท้ังป ขอใหดินมีความช้ืนเทาน้ัน เพราะมัน
สําปะหลังน้ันเจริญเติบโตไดดีที่สุดดิน ตองมีความช้ืน ในการปลูกมันสําปะหลังของเราน้ันไมมีการ
ปลูกพืชแซมในไรมันสําปะหลังเลย เพราะเน่ืองจากพื้นท่ีการปลูกมันสําปะหลัง  ตองเตียน จึงไม
ควรปลูกพืชชนิดอื่นแซม สําหรับเกษตรกรในพื้นท่ีเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  มีการเพาะปลูกมัน
สําปะหลังพันธุเดียวกันและมีเทคนิคการผลิตมันสําปะหลังท่ีคลายคลึง 

“มันสําปะหลังมันสามารถปลูกไดตลอดทั้งป ทุกสภาพอากาศ สวนใหญ  ปลูกตามชาย
เขากันเปนสวนใหญ ดิน ตองมีความช้ืนในการปลูก ดูแลงาย ดินที่ปลูกแลวไดผลผลิตดี  ตอง
เปนดินรวน และหามมีการปลูกอยางอื่นปะปนในลองมันสําปะหลัง”(นายสําราญ,2555) 
สําหรับการใสปุยใหมันสําปะหลัง ใสปุยเคมี สูตร 15 -15-15 เพื่อใชในการเรงหัวมัน

สําปะหลัง โดยเกษตรกร ใสปุยเพียงหน่ึงครั้งหลังปลูก 1-2 เดือน แตอันท่ีจริงแลวไมจําเปนตองใส
ปุยใด ๆ เพราะวาดินท่ีใชสําหรับเพาะปลูกน้ันมีคุณภาพอยูแลว สําหรับการปองกันและกําจัดวัชพืช 
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เชน เพลี้ย โรคใบไหม โรคใบจุด แปงลาย เปนตน พบวา เกษตรกร เก็บเศษซากของวัชพืชออกกอน 
และพนสารกําจัดวัชพืชกอน  เพาะปลูกรอบใหม สําหรับปญหาศัตรูพืชที่พบบอย  มีในเรื่องของ 
เพลี้ยไฟ และเพลี้ยแปง ซึ่ง คอยสรางปญหาใหแกมันสําปะหลัง แตวิธีแกไข คือ เกษตรกร รอชวง
หนาฝน เพราะถามีฝนตกเพลี้ยเหลาน้ีก็  หายไป หรืออีกวิธีหน่ึงคือการใชยากําจัดศัตรูพืชจําพวก
เพลี้ยมาฉีดพนเพื่อใหศัตรูพืชหายไปจากมันสําปะหลัง 

“การดูแลมันสําปะหลังก็ไมมีไรมากดูแลงาย แคเราใสปุยหลังจากปลูกมา  1-2 เดือนเทา
นั้นเองสวนเรื่องพวกตัวแมลงตางๆ ก็มีพวกเพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง พวกนี้มัน กลัวหนาฝนเพราะ
ฝนตกไปมันก็ หายไปเอง”(นายชูชาติ,2555) 
สําหรับการเก็บเกี่ยว  เก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง ในระยะเวลาภายใน 9-15 เดือนหลังจาก

การปลูกอุปกรณหลักในการเก็บเกี่ยว คือ รถไถ ตะกราสําหรับในการใสหัวมันสําปะหลัง มีดใช
สําหรับในการสับเหงา โดยมีขั้นตอนการเก็บเกี่ยวดังน้ี เกษตรกรเริ่มทําต้ังแตการตัดตนของมัน
สําปะหลัง โดย ใชคนขุด หรือรถไถ หลังจากน้ัน เก็บหัวมันสําปะหลังโดยการใชแรงงานในการเก็บ
เกี่ยว เมื่อไดหัวมันสําปะหลังมาแลวเราก็ ใชแรงงานสับเหงาใหเหลือแตหัวมันสําปะหลัง และขน
มันสําปะหลังข้ึนรถบรรทุก และ  ขนสงไปยังผูรับซื้อมันสําปะหลัง  ผลผลิตท่ีเราเก็บเกี่ยวไดน้ัน 
คอนขางมีปริมาณท่ีดี การขายผลผลิตสวนใหญ เปนแบบคละเกรด เกษตรกร เก็บมันสําปะหลังได
ประมาณ 2.5 - 3 ตันตอ 1 ไร สําหรับคาใชจายท่ีเราใชในการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังน้ัน  มีในเรื่อง
ของ คาแรงคนงาน และคาบรรทุก  ไดแก คาคนงาน คารถไถ คาบรรทุก ซึ่งเมื่อคิดคํานวณและเฉล่ีย
มีคาใชจายตันละประมาณ 400 บาท  

“มันสําปะหลัง เก็บเกี่ยวใชเวลาประมาณ 9-15 เดือนก็เก็บไดแลว เรา ใชคนขุดไมก็เครื่อง
ขุดแลวก็ มีรับสิบลอมารับไปสงลานมันสําปะหลังไปสับใหเปนช้ิน  ๆแลวตากแหง” (นาย
สําราญ,2555) 
การสงมอบผลผลิต  
จากการสัมภาษณเกษตรกร พบวา เกษตรกร  จําหนายผลผลิตใหแกลานมันท่ีอยูใน

พื้นท่ี และมีการพิจารณาเรื่องราคารวมดวย หัวมันสําปะหลังสดท่ีเก็บเกี่ยวแลว ถูกขนสงไปจําหนาย
ยังลานมันหรือโรงงานแปรรูปทันที เน่ืองจากมีผลในเรื่องราคารับซื้อผลผลิต กรณีที่ทิ้งไวนานทํา
ใหมันสําปะหลังเสื่อคุณภาพและมีเปอรเซ็นตแปงตํ่าลง การขนสงผลผลิตจากไรมักใชรถบรรทุก
ขนาดเล็ก เชน รถบรรทุกหกลอ หรือรถอีแตน เปนตน โดย  จัดเรียงผลผลิตใหสามารถขนสงตอ
เที่ยวใหไดปริมาณมากท่ีสุด และ  ขนสงไปตามเสนทางหลัก สําหรับรูปแบบการขายสวนใหญซื้อ
ขายดวยเงินสด 

“การสงมอบก็ตองมีการคิดคาใชจายในการขนสง ตามเสนทาง และระยะเวลาในการ
ขนสงใหเร็วเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพมันสําปะหลัง”(นายสําราญ,2555) 
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2.2 ระบบการจัดการหวงโซของผูประกอบการลานมัน 

การรับซื้อมันสําปะหลังสดจากเกษตรกร 
จากผลการศึกษาพบวา คุณอํานาจ เขตอําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ใชเงิน

ลงทุนประมาณ 100 ลานบาท บางใชในการสรางอาคารเก็บสินคา 15 ลานบาท สรางลานปูนสําหรับ
ตากมันสําปะหลัง 8 ลานบาท คาเครื่องจักรประมาณ 3 ลานบาทและเงินสําหรับหมุนเวียน 74 ลาน
บาท โดยผูประกอบการ รับซื้อมันสําปะหลังจากเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดยตรง โดยรับซื้อ
มันสําปะหลังสด กิโลกรัมละประมาณ 2.80 บาท และสามารถรับซื้อมันสําปะหลังจากเกษตรกรใน
จํานวนไมจํากัด 

“เราก็ ตองมีเงินทุนใหมากพอตอเกษตรกรที่ เอามันสําปะหลังมาสงที่เรา เรารับซ้ือมัน
สําปะหลังสดจากเกษตรกรทั้งหมด เราเปดรับซ้ือทุกวัน”(คุณอํานาจ,2555) 
การจัดเก็บมันสําปะหลัง 
การจัดเก็บมันสําปะหลัง จัดเก็บในโกดังเก็บมันสําปะหลังโดยเฉพาะ โดยการกอง

รวมกันใหอยูในลักษณะคลายภูเขา และมีผาใบ สําหรับคลุมมันสําปะหลังท่ีกองไว เพื่อปองกันการ
ฝุนและนํ้าคาง 

“เรา ตองมีโกดังเก็บสินคาเพ่ือไมใหโดนฝนหรือนํ้าคางเพ่ือไมใหเกิดความช้ืน”  
(คุณอํานาจ,2555) 

การคืนผลผลิต  
สําหรับการจําหนายมันสําปะหลังสด เกษตรกรไมมีการคืนผลผลิต กรณีที่มีคุณภาพไม

เปนไปตามท่ีตกลงหรือกําหนดไว ผูรวบรวม  รับไวแต หักราคาลง  กลาวคือ ใหราคาต่ํากวาท่ี            
ตกลงกันไว ตามคุณภาพผลผลิต ไดแก เปอรเซ็นตแปง สภาพทางกายภาพ เชน การเนาเสียของ
ผลผลิต ความสดของมันสําปะหลัง  

“เรารับซ้ือมันสําปะหลังหมดโดยไมมีตีคืนจากเกษตรกร แตอาจ มีหักราคาลงตาม
คุณภาพสินคา ความสะอาด ความสด” (คุณอํานาจ,2555) 
การแปรรูปมันสําปะหลังใหเปนวัตถุดิบสําหรับทําอาหารสัตว  
ในดานของการแปรรูป เริ่มจากการทําความสะอาดมันสําปะหลัง โดยใชเครื่องจักร

สําหรับทําความสะอาดมันสําปะหลังโดยเฉพาะ จากน้ันจึง นํามันสําปะหลังเขาเครื่องหั่น ใหมัน
สําปะหลังอยูในลักษณะเปนช้ิน โดย  เรียกวามันสําปะหลังเสน และนํามันสําปะหลังเสนไปตาก
แดดท่ีลานปูน ประมาณ 2-3 วัน เพื่อใหมันสําปะหลังเสนมีความแหงและมีความช้ืนนอยที่สุด 
เน่ืองจากความช้ืนมากทําใหคุณภาพของมันสําปะหลังเสนต่ําลง 

“เริ่มแรกของการแปรรูปมันสําปะหลังผม ตองทําความสะอาดกอนที่ เขาเครื่องห่ัน แลวก็
นําไปตากแดด สัก 2-3 วันแลวก็ถึง นําไปขาย” (คุณทรัพย, 2555) 
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การสงมอบสินคา 
ในดานของการสงมอบสินคา  ทําโดยใชรถตัก ตักมันสําปะหลังเสนท่ีไดตากไว ขึ้น

รถบรรทุกสิบลอ เพื่อนําไปสงตอผูประกอบการในเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 
“การสงมอบตองมีรถบรรทุกมารับเพ่ือนําไปผสมแปรรูป” (คุณทรัพย, 2555)  
 

2.3 ระบบการจัดการหวงโซของเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 
การรับซื้อสินคา 
จากผลการศึกษาพบวาคุณอดิศักดิ์  เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใชเงินลงทุน

ประมาณ 30-40 ลานบาท แบงใชในการสรางอาคารเก็บสินคาและอาคารผลิตสินคา 10 ลานบาท คา
เครื่องจักรประมาณ 8 ลานบาท และเงินสําหรับหมุนเวียน 22 ลานบาท โดยผูประกอบการ  รับซื้อ
มันสําปะหลังเสนจากผูประกอบการลานมัน รับซื้อในอัตรากิโลกรัมละ 6.80 บาท และรับซื้อ
ประมาณ 120 ตันตอวัน 

“ผม ตองเตรียมเงินทุนเพ่ือการหมุนเวียนในกิจการมากพอสมควรจากลานมันที่  นํามัน
สําปะหลังสดมาสงใหผม” (คุณอดิศักด์ิ, 2555) 
จัดเก็บ 
การจัดเก็บ ทําโดยจัดเก็บในลักษณะการกองเปนภูเขาในโกดัง และในกรณีการกักตุน

สินคาในระยะเวลานาน  3-4 เดือน ตองคลุมดวยผาใบ และใสยาอบมอด เพื่อปองกันมอดกัดกินมัน
สําปะหลังเสน ทําใหสินคาเกิดความเสียหาย 

“ การจัดเก็บสวนใหญก็เก็บในโกดังที่เราเตรียมไว ไมก็ดันมันสําปะหลังไวเปนกองๆ ที่
ลานปูนแลวก็นําผาใบมาคลุมไมใหโดนน้ําคาง แตก็ตองระวังพวกตัวมอดที่  มากินมัน
สําปะหลังเรา” (คุณอดิศักดิ์,2555) 
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ภาพที่ 5   การจัดเก็บมันสําปะหลังเสนในคลังสินคา 

 

การแปรรูปมันสําปะหลังเสน 
ในดานการแปรรูปมันสําปะหลังเสน เริ่มจากการนํามันสําปะหลังเสนใสในหลุมท่ี

เตรียมไว จากน้ัน มีกะพอตักขึ้น ไซโล จากน้ันไซโล สงผานไปท่ีเครื่องใบมีดเพื่อตีมันสําปะหลังให
เปนผง จากน้ัน ดูดมันสําปะหลังท่ีเปนผง ขึ้นไปพักที่จุดพัก เพื่อรอในการบรรจุใสกระสอบโดยใน
หน่ึงวันสามารถทําไดประมาณ 112 ตัน 

“เราตองนํามันสําปะหลังเสน นําข้ึนไซโล เพ่ือบดใหเปนผง แลวก็นําไปใสถุงที่เตรียมไว 
วันๆ หนึ่งเราสามรถผลิตมันสําปะหลังบดได เยอะพอสมควร” (คุณสุทัศน, 2555) 
 

 
 

ภาพที่ 6  ถังสําหรับบรรจุมันสําปะหลงัแปรรูป 
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การบรรจุภัณฑ 
ในดานการบรรจุภัณฑ  มีเครื่องดูดผงมันสําปะหลังท่ีผานกระบวนการแปรรูปแลว ใส

ลงกระสอบท่ีเตรียมไวในปริมาณ 75 กิโลกรัมตอกระสอบ และสามารถทําใหถึง 1500 กระสอบตอ
วัน 

“ก็เตรียมกระสอบหรือถุง ไวใสมันสําปะหลังบดที่ บดเสร็จแลวใสกระสอบหรือถุงเพ่ือ
นําไปสงตอลูกคาที่ส่ังมันสําปะหลังบด เพ่ือนําไปใหสัตวกิน” (คุณสุทัศน, 2555) 
 

 
 

ภาพที่ 7   บรรจุภัณฑสําหรับใสมันสําปะหลงัท่ีแปรรูป 
 

การสงมอบ 
ในดานการสงมอบ  แบงออกเปน 2 แบบแลวแตความตองการของลูกคาคือ 
1. ทางโรงงานจัดสงใหลูกคา คือ  เปนการสงสินคาถึงลูกคาตามรายการท่ีลูกคาไดสั่ง

ไว โดยผานทางรถพวง รถหกลอ และรถกระบะ แลวแตปริมาณสินคาท่ีลูกคากําหนด  โดยมีการ
คิดเงินคาจัดสงตามระยะทาง 

2. ลูกคามารับสินคาดวยตัวเอง คือ  เปนการมารับเองของลูกคาท่ีโรงงาน โดยลูกคา ไม
เสียคาใชจาย 

 “การสงมอบ  มีรถบรรทุกมารับเองที่โรงงาน ไมก็เรา ไปสงยังบานลูกคา ตามราคาหรือ
ระยะทางที่ตกลงกันไว” (คุณอดิศักดิ์, 2555) 
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ตอนท่ี 3 กลยุทธการลดตนทุนดานการขนสงโลจิสติกสของผลิตภัณฑมันสําปะหลังเสน 

การลดตนทุนทางดานโลจิสติกส 
เน่ืองจากราคานํ้ามันเพิ่มสูงข้ึนทําใหผูประกอบการมีภาระดานตนทุนในดานการขนสง

สินคาท่ีสูงข้ึน ดังน้ันผูประกอบการ ตองมีการวางแผนดานโลจิสติกส ดวยการกําหนดกลยุทธตาง ๆ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง และลดตนทุนในการขนสง ไดแก 

1. กลยุทธการใชพลังงานทางเลือก ผูประกอบการอาจมีการปรับเปลี่ยนพลังงานท่ีใช
ในการขนสง เชน นํ้ามันดีเซลหรือเบนซิน เปนไบโอดีเซลหรือกาซซีเอ็นจี ซึ่งการใชกาซซีเอ็นจี  
ประหยัดกวาการใชนํ้ามันประมาณ 60-70% ลดคาการบํารุงรักษาและเพิ่มอายุเครื่องยนต เพราะอยู
ในสถานะกาซจึงเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ แตในการตัดสินใจติดต้ังระบบเอ็นจีวี พบวา 
ระยะทางว่ิงนอยกวาเมื่อเทียบปริมาตรเดียวกันกับนํ้ามันเบนซิน จํากัดชองวางในการบรรทุก
นํ้าหนัก ตองใชถังบรรจุกาซเปนอุปกรณเพิ่มเติม จึงเพิ่มนํ้าหนักและเสียพื้นท่ีบรรทุกของ ความ
สะดวกในการแหลงเติม เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมีระบบทอกาซมากพอ และการสรางสถานี
บริการตองใชเงินลงทุนสูง  ดังน้ันการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งการพิจารณาถึง
องคประกอบเหลาน้ี  ทําใหผูประกอบการเห็นถึงความเปนไปไดของการติดตั้งในดานผลตอบแทน
การลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน นอกจากน้ีการสั่งซื้อปริมาณนํ้ามันดีเซลใน
ปริมาณมาก ก็ สามารถชวยลดตนทุนดานโลจิสติกสไดดวย 

2. กลยุทธการขนสงสินคา ทั้งเที่ยวไปและกลับ จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวา 
การจัดการการขนสงยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เน่ืองจากยังมีการว่ิงเท่ียวเปลา จากจังหวัด
นครปฐมไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปรับผลผลิตจากลานมัน ซึ่งตนทุนท่ีเกิดข้ึนมาน้ีนับเปน
ตนทุนท่ีไมกอใหเกิดมูลคา ผูประกอบการตองแบกรับภาระตนทุนเหลาน้ี ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ
ทําใหตนทุนการประกอบการสูงข้ึนโดยเปลาประโยชน ดังน้ันการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงดวย
การลดการว่ิงเท่ียวเปลา ก็ สามารถลดตนทุนคาขนสงได เชน การบรรทุกสินคาประเภทอื่นจากตน
ทางไปยังจุดหมายปลายทาง เปนตน สําหรับการบริหารการขนสงเท่ียวกลับ  พบวา ไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากนักเน่ืองจากไมทราบปริมาณความตองการในการขนสง
สินคา รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินคา ที่สําคัญปริมาณความตองการการขนสงสินคา  ระหวาง
ตนทางและปลายทางมัก มีปริมาณไมเทากัน 

3. กลยุทธการเลือกใชบริการขนสงจากภายนอก จากการสัมภาษณพบวา การขนสง
ผลผลิตจากลานมันมายังโรงงาน มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใชรถของลานมันในการขนสง และแบบที่ 
2 ใชรถของโรงงานในการขนสง ซึ่งกรณีน้ีผูประกอบการอาจใชบริการเหมารถจากบริษัทภายนอก 
ซึ่งรูปแบบการเชารถ มีหลายลักษณะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับบริษัทภายนอกท่ีใหเชา เชน เชารถ
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ขนสงแบบรายวัน หรือสัปดาห หรือเชาเหมารถ ทั้งคนขับและคานํ้ามันเปนแบบตอเที่ยว ซึ่ง
ผูประกอบการอาจเปรียบเทียบตนทุนการขนสงท่ีเกิดขึ้น 

4. กลยุทธการขนสงแบบเต็มคันรถ ผูประกอบการอาจปรับปรุงรถบรรทุกใหสามารถ
รองรับปริมาณการบรรทุกไดเพิ่มขึ้น ซึ่งผูประกอบการอาจเพิ่มเพลาลอรถบรรทุกจาก 10 ลอเปน
รถบรรทุก 12 ลอ เพื่อเพิ่มนํ้าหนักการบรรทุกสินคา นอกจากน้ีการเลือกใชรถบรรทุกที่มีนํ้าหนักรถ
เปลานอย หรือนํายางอะไหลออก ก็ สามารถเพิ่มปริมาณในการขนสงดวย 

“การลดตนทุนของทางเราก็มีหลายวิธีโดยเรา  ติดต้ังแกส NGV ใหรถบรรทุกเพ่ือลด
คาใชจายเร่ืองนํ้ามันดีเซลที่แพง ไมก็ มีการขนสงวิธีแบบว่ิงรถเที่ยวไปเที่ยวกลับ เพ่ือไมให
เสียเวลาหรือเสียน้ํามันหรือแกสไปฟรีๆ เรื่องพวกนี้สําคัญมากตอการลดตนทุนของเรา บางที
เราก็ ตองเชารถที่อื่นเพ่ือการลดตนทุนเราโดยที่คนบรรทุกคนอื่นว่ิงไปสงของแถวๆ ที่เรารับ
ซ้ือมันสําปะหลังพอดีแลวรถบรรทุกคันน้ันสงว่ิงเบากลับเราก็ จางใหรถบรรทุกนั้นว่ิงไปรับ
ของมาส งที่ เ ราแทนเราก็  ไดมี ก ารลดตนทุนการขนส งไดอี ก ” (คุณอ ดิศักดิ์ และ                                  
คุณสุทัศน, 2555) 
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บทที่  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวาการจัดการหวงโซอุปทานของการจัดการมันสําปะหลัง ตั้งแตตน
นํ้าจนกระทั่งปลายนํ้า ไดแก เกษตรกรผูเพาะปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 5 ราย  ผูประกอบการลาน
มันสําปะหลัง จํานวน 3 ราย  และเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลัง ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม 
จํานวน 2 ราย  สามารถสรุปโครงสรางโซอุปทานของเกษตรกร  คือเริ่มจาก  การวางแผนการ
เพาะปลูกของเกษตรกร มีการวางแผนการเพาะปลูก โดยใชประสบการณจากการเพาะปลูกมานาน 
และขอมูลในอดีต ประกอบดวย  

การจัดหาทอนพันธุ และปจจัยการผลิต (Source) พบวาผูประกอบการใชวัสดุในการ
เพาะปลูกที่ใชในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง ประกอบดวย ทอนพันธุ ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สาร
กําจัดวัชพืช และอุปกรณทางการเกษตรตางๆ สําหรับการจัดหาทอนพันธุ สวนใหญเกษตรกรใชทอน
พันธุ ระยอง 5  

การผลิต (Process) พบวามันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย สามารถปลูกไดตลอดเวลา
ทั้งป และสามารถปลูกไดทุกสภาพอากาศ ความตองการดูแลต่ํา ดินท่ีใชเพาะปลูกมันสําปะหลังเปน
ดินรวน ซึ่งมันสําปะหลังไมสามารถใชดินเหนียว ทอนพันธุที่นํามาใชปลูก  ตองมีความยาวของ
ทอนมันสําปะหลัง ประมาณ 8-10 น้ิว และทอนพันธุน้ัน ตองมีอายุประมาณ 10 เดือน  

สําหรับการเก็บเกี่ยว  เก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง ในระยะเวลาภายใน 9-15 เดือนหลังจาก
การปลูกอุปกรณหลักในการเก็บเกี่ยว คือ รถไถ ตะกราสําหรับในการใสหัวมันสําปะหลัง มีดใช
สําหรับในการสับเหงา  

การสงมอบผลผลิต (Deliver) พบวาเกษตรกร จําหนายผลผลิตใหแกลานมันท่ีอยูใน 
หัวมันสําปะหลังสดท่ีเก็บเกี่ยวแลว  ถูกขนสงไปจําหนายยังลานมันหรือโรงงานแปรรูปทันที 
เน่ืองจากมีผลในเรื่องราคารับซื้อผลผลิต การขนสงผลผลิตจากไรมักใชรถบรรทุกขนาดเล็ก เชน 
รถบรรทุกหกลอ หรือรถอีแตน เปนตน โดย จัดเรียงผลผลิตใหสามารถขนสงตอเที่ยวใหไดปริมาณ
มากที่สุด และทําการขนสงไปตามเสนทางหลัก  

การคืนผลผลิต (Return) พบวาการจําหนายมันสําปะหลังสด เกษตรกรไมมีการคืน
ผลผลิตกรณีที่มีคุณภาพไมเปนไปตามท่ีตกลงหรือกําหนดไว ผูรวบรวมรับไวแต  หักราคาลง
หลังจากเกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ทําการขายผลผลิตไปยังผูประกอบการลานมันสําปะหลังโดย
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ผูประกอบการลานมัน มีการจัดการระบบหวงโซอุปทาน การรับซื้อมันสําปะหลังสดจากเกษตรกร 
จากผลการศึกษาพบวา โดยผูประกอบการ รับซื้อมันสําปะหลังจากเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยตรง โดยรับซื้อมันสําปะหลังสดกิโลกรัมละประมาณ 2.80 บาท และสามารถรับซื้อมัน
สําปะหลังจากเกษตรกรในจํานวนไมจํากัด โดยการลงทุนกิจการน้ีใชเงินลงทุนประมาณ 100 ลาน
บาท บางใชในการสรางอาคารเก็บสินคา 15 ลานบาท ลานปูนสําหรับตากมันสําปะหลัง 8 ลานบาท 
คาเครื่องจักรประมาณ 3 ลานบาทและเงินสําหรับหมุนเวียน 74 ลานบาท หลังจากน้ันแลว นําไป
จัดเก็บตอไป 

การจัดเก็บมันสําปะหลัง  จัดเก็บในโกดังเก็บมันสําปะหลังโดยเฉพาะ โดยการกอง
รวมกันใหอยูในลักษณะคลายภูเขา และมีผาใบ เพื่อปองกันการฝุนและนํ้าคาง 

การแปรรูปมันสําปะหลังใหเปนวัตถุดิบสําหรับทําอาหารสัตว  เริ่มจากการทําความ
สะอาดมันสําปะหลัง โดยใสเครื่องจักรสําหรับทําความสะอาดมันสําปะหลังโดยเฉพาะ จากน้ัน  นํา
มันสําปะหลังเขาเครื่องหั่น ใหมันสําปะหลังอยูในลักษณะเปนช้ิน โดย  เรียกวามันสําปะหลังเสน 
และนํามันสําปะหลังเสนไปตากแดดท่ีลานปูน ประมาณ 2-3 วัน เพื่อใหมันสําปะหลังเสนมีความ
แหงและมีความช้ืนนอยที่สุด เน่ืองจากความช้ืนมากทําใหคุณภาพของมันสําปะหลังเสนต่ําลง  

การสงมอบสินคา  ทําโดยใชรถตัก ตักมันสําปะหลังเสนท่ีไดตากไว ขึ้นรถบรรทุกสิบ
ลอ เพื่อนําไปสงตอ เจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 

หลังจากเสร็จขั้นตอนการแปรรูปมันสําปะหลังเปนช้ินๆ ผูประกอบการลานมัน สงขาย
ใหกับ เจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน โดยหวงโซการจัดการประกอบดวยการรับซื้อสินคา
จากผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการ รับซื้อมันสําปะหลังเสนจากผูประกอบการลานมัน โดยการ
ลงทุนกิจการน้ีใชเงินลงทุนประมาณ 30-40 ลานบาท แบงใชในการสรางอาคาร 10 ลานบาท คา
เครื่องจักรประมาณ 8 ลานบาท และเงินสําหรับหมุนเวียน 22 ลานบาท   จากน้ัน นําไปจัดเก็บตอไป
หลังจากรับซื้อแลว 

การจัดเก็บ  ทําโดยจัดเก็บในลักษณะการกองเปนภูเขาในโกดัง และในกรณีการกักตุน
สินคาในระยะเวลานาน  3-4 เดือน  

การแปรรูปมันสําปะหลังเสน ในดานการแปรรูปมันสําปะหลังเสน เริ่มจากการ นํามัน
สําปะหลังเสนใสในหลุมท่ีเตรียมไว จากน้ัน มีกะพอตักขึ้น ไซโล จากน้ันไซโล ทําการสงผานไปที่
เครื่องใบมีด เพื่อทําการตีมันสําปะหลังใหเปนผง จากน้ัน ทําการดูดมันสําปะหลังท่ีเปนผง ขึ้นไป
พักที่จุดพัก เพื่อรอในการบรรจุใสกระสอบ   

การบรรจุภัณฑ ในดานการบรรจุภัณฑ  มีเครื่องดูดผงมันสําปะหลังท่ีผานกระบวนการ
แปรรูปแลว ใสลงกระสอบที่เตรียมไวในปริมาณ 75 กิโลกรัมตอกระสอบ  
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การสงมอบ ในดานการสงมอบ  แบงออกเปน 2 แบบแลวแตความตองการของลูกคา คือ 
1. ทางโรงงานจัดสงใหลูกคา คือ  เปนการสงสินคาถึงลูกคาตามรายการที่ลูกคาไดสั่ง

ไว โดยผานทาง รถพวง รถหกลอ และรถกระบะ แลวแตปริมาณสินคาท่ีลูกคากําหนด  โดยมีการ
คิดเงินคาจัดสงตามระยะทาง 

2. ลูกคามารับสินคาดวยตัวเอง คือ  เปนการมารับเองของลูกคาท่ีโรงงาน โดยลูกคา ไม
เสียคาใชจาย 

 
การลดตนทุนทางดานโลจิสติกสของ เจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน 

เน่ืองจากราคานํ้ามันเพิ่มสูงข้ึนทําใหผูประกอบการมีภาระดานตนทุนในดานการขนสง
สินคาท่ีสูงข้ึน ดังน้ันผูประกอบการ ตองมีการวางแผนดานโลจิสติกส ดวยการกําหนดกลยุทธตางๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง และลดตนทุนในการขนสง ไดแก 

1. กลยุทธการใชพลังงานทางเลือก ผูประกอบการอาจมีการปรับเปลี่ยนพลังงานท่ีใช
ในการขนสง เชน นํ้ามันดีเซลหรือเบนซิน  เปนไบโอดีเซลหรือกาซ CNG ซึ่งการใชกาซ CNG  
ประหยัดกวาการใชนํ้ามันประมาณ 60-70% ลดคาการบํารุงรักษาและเพิ่มอายุเครื่องยนต  

2. กลยุทธการขนสงสินคา ทั้งเท่ียวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงดวย
การลดการว่ิงเท่ียวเปลา ก็ สามารถลดตนทุนคาขนสงได เชน การบรรทุกสินคาประเภทอื่นจากตน
ทางไปยังจุดหมายปลายทาง เปนตน  

3. กลยุทธการเลือกใชบริการขนสงจากภายนอก  ซึ่งรูปแบบการเชารถ มีหลายลักษณะ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับบริษัทภายนอกท่ีใหเชา เชน เชารถขนสงแบบรายวัน หรือสัปดาห หรือเชา
เหมารถ ทั้งคนขับและคานํ้ามันเปนแบบตอเที่ยว ซึ่งผูประกอบการอาจเปรียบเทียบตนทุนการขนสง
ที่เกิดขึ้น 

4. กลยุทธการขนสงแบบเต็มคันรถ ผูประกอบการอาจปรับปรุงรถบรรทุกใหสามารถ
รองรับปริมาณการบรรทุกไดเพิ่มข้ึน ซึ่งผูประกอบการอาจเพิ่มเพลาลอรถบรรทุกจาก 10 ลอเปน
รถบรรทุก 12 ลอ เพื่อเพิ่มนํ้าหนักการบรรทุกสินคา นอกจากน้ีการเลือกใชรถบรรทุกที่มีนํ้าหนักรถ
เปลานอย หรือนํายางอะไหลออก ก็ สามารถเพิ่มปริมาณในการขนสงดวย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบวาการจัดการหวงโซอุปทานของการจัดการมันสําปะหลัง ตั้งแตตน
นํ้าจนกระทั่งปลายนํ้า ไดแก เกษตรกรผูเพาะปลูกมันสําปะหลัง ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  
และเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลัง ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม โครงสรางโซอุปทาน เริ่มจาก
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เกษตรกรมีการวางแผนการเพาะปลูก โดยใชประสบการณจากการเพาะปลูกมานาน และมขีอมูลใน
อดีต ซึ่งในเรื่องน้ี พรธิภา องคคุณารักษ (2550) ไดกลาวไววา เกษตรกร เลือกมันสําปะหลังพันธุ
ระยอง5 เน่ืองจากปลูกงายและเปนที่นิยม โดยใชกลยุทธพลังงานทางเลือก กลยุทธการขนสงสินคา
ทั้งเท่ียวไปและกลับ กลยุทธการเลือกใชบริการขนสงจากภายนอก และกลยุทธขนสงแบบเต็มคันรถ
ซึ่ง กรมวิชาการเกษตร (2545 ) ไดกลาวไววา ในการปลูกมันสําปะหลัง ทําโดยนํามันสําปะหลังท่ี
เปนทอนมาปกลงดิน โดยนิยมปลูกในชวงปลายฤดูฝน ใชระยะเวลาในการปลูก 9-15 เดือน และ
เกษตรกร นําไปขายตอใหผูประกอบการลานมัน  ผูประกอบการลานมัน  รับซื้อมันสําปะหลังสด
จากเกษตรกรและนําไปแปรรูปใหเปนมันสําปะหลังเสนโดยการนําใสเครื่อง ลาง หั่น หลังจากน้ัน 
นําไปตากในลานปูน และสอดคลองกับแนวคิดของ  สุกัญญา จัตตุพรพงษและอุทัย คันโธ (2550) 
ไดกลาวไววา เกษตรกรทําการขายใหผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลัง โดย
ผูประกอบการ รับซื้อและทําการจัดเก็บในโกดังท่ีเตรียมไว ในกรณีที่เก็บสินคาไวเปนเวลานานมี
การใชผาใบคลุม และใชยาอบมอด เพื่อปองกันมอดทําใหผลผลิตเสียหาย ในดานของการแปรรูป  
ทําโดยการใสเครื่องจักร ผานใบมีด ซึ่งทําใหมันสําปะหลังเสนอยูในรูปของผง และจัดเก็บใส
กระสอบจากน้ัน  ทําการสงมอบใหแกลูกคา ในดานของการลดตนทุนทางโลจิสติกส  

 
ขอเสนอแนะ 

โดยการศึกษาครั้งน้ีผู วิจัยจําเปนตองทําการใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในการเลือก โดยคัดเลือกเฉพาะเกษตรกรผูเพาะปลูก ผูประกอบการลานมัน
สําปะหลังและ เจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน  บริษัทกรณีศึกษา ที่สามารถติดตอขอ
สัมภาษณ ดังน้ัน ในการศึกษาตอไปอาจเก็บขอมูลดวยการแบงออกเปนภูมิภาคเพื่อสํารวจปญหาท่ี
เกิดขึ้นในแตละพื้นท่ีใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และหาแนวทางการแกไขสําหรับแตละพื้นท่ี ใน
สวนของเกษตรกร พบวา เกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเพาะปลูกมันสําปะหลังมานาน  ได
ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพคอนขางดี แตเกษตรกรบางรายท่ีมีทุนทรัพยไมเพียงพอในการลงทุน
เพาะปลูก ทําใหไมสามารถเตรียมการเพาะปลูกและดูแลพืชไดเต็มท่ี ซึ่งมีผลตอปริมาณผลผลิตตอ
ไร จากการสัมภาษณพบวาเกษตรกรในพื้นท่ีเดียวกันมัก ดําเนินการเพาะปลูกในลักษณะคลายคลึง
กัน ดังน้ันเกษตรกรควรเรียนรูเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ
จากหนวยงานของรัฐ และเอกชนก็  ชวยผลักดันใหเกษตรกรในพื้นท่ีปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตได 
รวมทั้งจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมใหกับเกษตรกร 

สําหรับการสัมภาษณผูประกอบการลานมันสําปะหลัง พบวา มีปญหาดานคุณภาพ
วัตถุดิบไมไดมาตรฐาน เน่ืองจากสวนใหญการรับซื้อหัวมันสําปะหลังสด  เปนแบบคละหรือเหมา
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รวม ทําใหเกษตรกรบางรายไมใสใจท่ีจะ ปรับปรุงคุณภาพในดานเปอรเซ็นตแปง เนนแตการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตเทาน้ัน ดังน้ันผูประกอบการควรมีการกําหนดราคา  2 แบบ คือ การรับซื้อตาม
เปอรเซ็นตแปง และการรับซื้อหัวมันสําปะหลังสดแบบคละหรือเหมารวม ใหมีความแตกตางกัน
มากพอท่ี จูงใจใหเกษตรกรมุงเนนการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตดานเปอรเซ็นตแปงดวย  

สําหรับผูประกอบการเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสน  พบวา มีปญหาดาน
ตนทุนการขนสง ดังน้ันผูประกอบการควรเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง ดวยวิธีดังน้ี การเลือกใช
พลังงานทางเลือก การลดปริมาณการว่ิงรถเท่ียวเปลา การเลือกใชบริการขนสงจากภายนอก และ
การลดการบรรทุกขนแบบไมเต็มคันรถ เปนตน 
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แนวคําถาม  ที่ใชสัมภาษณเกษตรกรผูเพาะปลูก  ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง 
เจาของกิจการแปรูปมันสําปะหลังเสน  

 
 

สวนที่ 1  ระบบการจัดการตามแบบโซอุปทานของเกษตรกร 
1.1 เกษตรกรมีการวางแผนการเพาะปลูกอยางไร 

1.2 เกษตรกรมีการจัดหาทอนพันธุ และปจจัยในการผลิตอยางไร 

1.3 เกษตรกรมีการผลิตมันสําปะหลังอยางไร 

1.4 เกษตรกรมีวิธีการสงมอบผลผลิตอยางไร 
 

สวนที่ 2  ระบบการจัดการหวงโซอุปทานของผูประกอบการลานมันสําปะหลัง  
2.1 ผูประกอบการมกีารเลือกรับซื้อมันสําปะหลังสดจากเกษตรกรอยางไร 

2.2 ผูประกอบการมกีารดูแลจัดเก็บมันสําปะหลังอยางไร 

2.3 ผูประกอบการมกีารคืนผลผลิตจากเกษตรกรอยางไร 
 

สวนที่ 3  เจาของกิจการแปรูปมันสําปะหลังเสน    
3.1 เจาของกิจการจะตองมีการรับซื้อสินคาอยางไร 

3.2 เจาของกิจการมีวิธีการจัดเก็บสินคาอยางไร 

3.3 เจาของกิจการมีวิธีการแปรรูปมันสําปะหลังเสนอยางไร 

3.4 เจาของกิจการไดมีการบรรจุภัณฑสินคาอยางไร 

3.5 เจาของกิจการมีวิธีการสงมอบสินคาอยางไร 

3.6 เจาของกิจการมีวิธีการลดตนทุนทางดานโลจิสติกสอยางไร 
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